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Stejná zpráva vyšla také v dalších 6 titulech 

MARKÉTA JARMAROVÁ 

EAAF neboli Euroasijské akademické fórum. Tak se jmenuje nový projekt, který od začátku roku 
spustila Ostravská univerzita v Ostravě a který zájemcům otevře dveře pro studium v Rusku, 
Ázerbájdžánu, Kazachstánu či na Ukrajině.  
 
Deník zjistil  
Ostrava – Stovky studentů Ostravské univerzity ročně využívají možnost vyjet v rámci studia do 
zahraničí.  
Doposud se naprostá většina z nich vydávala směrem na západ, od roku 2012 však mezi mladými 
lidmi postupně vzrůstá zájem o východní státy. „Do konce loňského roku jsme tyto žádosti řešili 
individuálně. O studium na východě má ale zájem stále více studentů, a tak jsme se rozhodli pro vznik 
projektu s názvem EAAF,“ vysvětlil důvody vzniku děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity (FF 
OU) Aleš Zářický.  
V současné době už probíhá spolupráce například s Bakuskou slovanskou univerzitou, Ústavem 
ruských dějin Ruské akademie věd, Severokazachstánskou státní univerzitou M. Kozybajeva a 
dalšími. Snahou projektu je ale nabídku spolupracujících univerzit a vědeckých institucí nadále 
rozšiřovat. EAAF má sloužit nejen studentům, ale i pedagogům a vědeckým pracovníkům, kteří se 
rozhodnou pro cestu z České republiky směrem na východ, ale i naopak. Jeho zakladatelé chtějí 
těmto zájemcům usnadnit zajištění studijního pobytu, komunikaci se zahraniční univerzitou a 
zjednodušit získání nezbytných dokladů potřebných pro výjezd.  
Podle Zářického je také důležité předem se na pobyt připravit. „Chceme zájemce ještě před výjezdem 
seznámit s tím, že státy, jako je Rusko, Ukrajina či Kazachstán, jsou jiné jak politicky, tak kulturně,“ 
uvedl děkan. „Funguje tam jinak státní správa i univerzity, lidé jinak chápou čas nebo třeba závaznosti 
dohod. To vše by měli studenti vědět včas,“ doplňuje koordinátor EAAF Vítězslav Vilímek.  
 
Výborná angličtina  
Oba se shodují, že znalosti a zkušenosti, které studenti a akademičtí pracovníci díky pobytu získají, 
jsou pro ně velmi přínosné.  
„Projekt rozšíří jejich schopnosti a kvalifikaci, zvýší se jejich atraktivita na trhu práce, navážou kontakty 
a prohloubí si jazykové znalosti,“ řekl Aleš Zářický. Zájem o takto zkušené absolventy potvrdil i 
Vladimír Bláha z firmy Okin Business Process Services, která s Filozofickou fakultou Ostravské 
univerzity na projektu spolupracuje. „Všichni naši zaměstnanci musí výborně mluvit anglicky, důležitá 
je pro nás ale znalost i dalších cizích jazyků. Často se nám stává, že kvůli těmto podmínkám musíme 
rekrutovat lidi ze zahraničí. Byli bychom rádi, kdybychom pro šíření jména českého obchodu mohli 
využít absolventy z naší země,“ vysvětlil důvody spolupráce s univerzitou Bláha. 


