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Zaměstnavatelé v Moravskoslezském kraji si stěžují na nedostatečnou jazykovou vybavenost čerstvých 
absolventů škol. Zároveň mají firmy i zájem o lidi, kteří hovoří nejen klasickými jazyky, jako je angličtina, 
němčina, francouzština, italština či ruština.  
Shání se po zaměstnancích, kteří se domluví třeba turecky, čínsky, vietnamsky, ukrajinsky, bulharsky či 
ázerbájdžánsky. Filozofická fakulta Ostravské univerzity (FF OU) proto přišla s unikátním projektem na podporu 
studijních výměnných pobytů do zemí euroasijského regionu.  
„Znalost jazyků je základní podmínka, aby lidé u nás mohli začít pracovat. Základem je samozřejmě angličtina s 
větší než středoškolskou znalostí. Protože se ale potřebujeme se zákazníky domluvit i v jiných zemích, tak 
musíme sáhnout po lidech ze zahraničí. Máme proto zaměstnance z 30 zemí světa. Někteří z nich hovoří až 
čtyřmi jazyky,“ uvedl Vladimír Bláha ze společnosti OKIN, která patří k největším zaměstnavatelům na 
Ostravsku.  
Bláha upozornil, že firma má se zaměstnáváním cizinců problémy. „Je velmi složité zařídit pro ně 
zaměstnaneckou kartu, trvá to. Například získat vízum pro Turka nám trvalo devět měsíců. Proto bychom 
přivítali, kdyby čerství absolventi uměli třeba turečtinu, ukrajinštinu či rumunštinu.“ Dodal, že společnost se chce 
i v dalších zemích rozvíjet, proto také vznikla i spolupráce OKIN s OU v rámci nového unikátního projektu s 
názvem Euroasijské akademické fórum. Díky němu tak mohou studenti, vědci, ale i pedagogové na obou 
stranách vycestovat za studiem a seznamovat se s cizí kulturou a jazykem. „V našem zájmu je navázat 
spolupráci s východními univerzitami a zajistit tak dostatek lidských zdrojů, tlumočníků a prostředníků, kteří 
budou schopni pokračovat v započaté spolupráci i v dalších odvětvích, zejména na poli hospodářsko-
ekonomickém,“ vysvětlil děkan FF OU Aleš Zářický s tím, že zvláště pro ekonomické obory může být jejich 
nabídka velmi atraktivní. „Právě kombinace ekonomiky a jazyků patří k nejžádanějším na trhu práce,“ doplnil 
děkan.  
OU v jedinečném projektu spolupracuje zatím s univerzitami z Ázerbájdžánu, Ukrajiny, Ruska a Kazachstánu. 
Přibýt by však mohly další státy východní Evropy a západní i jižní Asie. Dosud na studijní pobyty až na pár 
výjimek do Ostravy přijížděli většinou Slováci a Poláci, ale už od nového akademického roku mají dorazit za 
studiem například ázerbájdžánští bakaláři ze slavistické fakulty v Baku.  
O tento projekt podle děkana FF OU projevily zájem i další fakulty a soukromí investoři, jako například 
společnost Vítkovice.  


