ko-areálová studia, Učitelství ruského
jazyka a literatury; doktorské práce vede
v oborech Ruský jazyk a Filologicko-areálová studia; je členem zkušebních
komisí pro státní závěrečné zkoušky
pro obory Ruský jazyk a literatura (Bc.,
NMgr.), Polský jazyk a literatura (Bc.,
NMgr.), Slovenský jazyk a literatura (Bc.,
NMgr.), Filologicko-areálová studia (Bc.,
NMgr.), Překladatelství ruského jazyka
(NMgr.), byl a je členem zkušebních
komisí pro státní doktorské zkoušky
a obhajoby doktorských prací pro obory
Ruský jazyk, Paleoslovenistika a slovanské jazyky, je členem oborových komisí
pro obory Paleoslovenistika a slovanské jazyky a Filologicko-areálová studia.
O uznání vědeckou komunitou svědčí
i jeho činnost v profesních spolcích
(Jazykovědné sdružení, Česká asociace
slavistů, Česká asociace rusistů, Středoevropské centrum slovanských studií)
a v redakčních radách vědeckých časopisů (od roku 1991 výkonný redaktor časopisu Opera Slavica, od 2008 je členem
redakční rady časopisu Novaja rusistika
a redakčního kolegia časopisu Rossica
Olomucensia). Neřídne ani množství
jeho edic svazků jazykovědné rusistiky.
Zúčastnil se bělehradského Mezinárodního kongresu slavistů (2018) a významně
přispěl do svazku Česká slavistika 2018
studií Формирование взаимных образов
и международных стереотипов русских и чешских в условиях современной неофициальной интернет-коммуникации. Je pravidelným účastníkem
kongresů českých slavistů a přispívá do
jejich publikačních výstupů. Jeho vě-

decká a pedagogická činnost organicky
spojuje hluboký vědecký zájem a erudici
s jejími aktualizačními přesahy; jubilant,
na jehož další práce se těšíme, zkoumá jazykové fenomény v souvislostech
a s přesahy k řadě vědních oborů. Je to
role nelehká, křehká, stále na pomezí
různých vědních disciplín, mezi teorií
a praktickou aplikací, doslova s prstem
na tepu jazykového proudění. Ale právě
toto má v dnešní bouřlivé, radikální,
dynamické a nejisté době smysl.
Ivo Pospíšil
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