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• Slovo ředitele CIV

• Noví kolegové na WIRT

• Nový provozní řád strojového přístupu k datům dostupným pouze po přihlášení

• Nová autentizace SSo - Shibboleth

• Helpdesk - centrální místo pro hlášení problémů s IT

• Práva u materiálů v cloudech (Google, Microsoft)

• Diskuze na libovolné téma

Program



• https://wirt.zcu.cz

• Martin Šebela - dlouhodobě spolupracující již při studiu, BP, DP

• Viktor Ferus - nový nástup 1/2021

Noví kolegové na WIRT

https://wirt.zcu.cz


• https://support.zcu.cz/provozni-rad-strojoveho-pristupu-k-datum-dostupnym-pouze-po-prihlaseni
• Provozní řád strojového přístupu k datům dostupným pouze po přihlášení
• IS/STAG jako zdroj dat (osobních údajů, OÚ)
• Aplikace na katedrách/fakultách - tzv. malé stagy
• Nová pravidla:

○ odosobnění kont - není nutné zadávat své heslo do aplikací
○ vedení evidence zpracování OÚ dle GDPR

Nový provozní řád

https://support.zcu.cz/provozni-rad-strojoveho-pristupu-k-datum-dostupnym-pouze-po-prihlaseni


• WebAuth je zastaralý, bez podpory, dále nevyvíjen

• Nutno vše převést pod Shibboleth do konce 12/2021, rádi pomůžeme

• Od 1/2022 bude WebAuth odstaven

• Zbývá převést weby na NTC, FAV KIV, FAV KKY, FAV KMA, FAV KME a FEL

Nová autentizace SSo - Shibboleth



•

Nová autentizace SSo - Shibboleth



• WebAuth je zastaralý, bez podpory, dále nevyvíjen

• Nutno vše převést pod Shibboleth do konce 12/2021, rádi pomůžeme

• Od 1/2022 bude WebAuth odstaven

• Zbývá převést weby na NTC, FAV KIV, FAV KKY, FAV KMA, FAV KME a FEL

• Konec přechodného období s D(ouble)So

• Doporučení:

○ nastavit https://intranet.zcu.cz jako Domovskou stránku po otevření prohlížeče

○ teoreticky jedno zadání hesla denně

○ při opakovaném požadavku zpozornět, možné příčiny

■ práce přes čas

■ služba není za Shibbolethem

■ PHISHING!

Nová autentizace SSo - Shibboleth

https://intranet.zcu.cz


Centrální místo pro hlášení problémů s IT



• Data nejsou na serverech ZČU, CIV ZČU pouze poskytuje přihlášení k identitě v cloudu 
přes SSo

• Při odchodu zaměstnance nedokážeme data zpřístupnit (změnit vlastníka)

• Je třeba myslet na to, že již při vytváření materiálů musí autor přidělit oprávnění druhé 
osobě (kolegovi, nadřízenému, tajemníkovi, sekretářce…)

• Položka sdílet!

Google (Úroveň editor)

Microsoft (složitější, ale možné)

Práva u materiálů v cloudech (Google, Microsoft)



• Co vás zajímá?

• Co vás trápí?

• Co vám chybí?

• S čím jste spokojeni?

Diskuze



Jiří Čepák  / cepakj@civ.zcu.cz

Děkuji za pozornost


