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Výpis ze zasedání Vědecké rady 
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové  
Univerzity Karlovy dne 8. prosince 2020 

Jmenování PharmDr. Jana Korábečného, Ph.D., docentem 

Vědecké radě byl předložen k vyjádření návrh na jmenování PharmDr. Jana Korábečného, Ph.D., 
docentem pro obor Farmaceutická chemie. Dne 8. prosince 2020 byli členové Vědecké rady rovněž 
seznámeni se stanoviskem habilitační komise. Oponentské posudky habilitační práce kandidáta 
obdrželi členové Vědecké rady spolu s pozvánkou na zasedání. 
 
Na veřejném zasedání Vědecké rady za účasti členů habilitační komise a 3 oponentů dr. Korábečný 
obhajoval habilitační práci na téma: „Multipotentní sloučeniny v terapii Alzheimerovy choroby“ 
a přednesl habilitační přednášku na téma: „Koncepce multipotentních sloučenin v léčbě 
Alzheimerovy demence“. 
Po přednášce v rámci vědecké rozpravy s dotazy vystoupili prof. Doležal, prof. Květina, 
prof. Cahlíková a prof. Štaud. 
 
Na zasedání Vědecké rady prof. Štaud shrnul za další přítomné členy Vědecké rady, jmenovitě 
doc. Duintjera Tebbense, prof. L. Novákovou a prof. Wsóla, hodnocení přednášky dr. Korábečného. 
Dr. Korábečný prokázal výborné pedagogické schopnosti, vyjadřoval se logicky a srozumitelně, 
grafická dokumentace byla na vysoké úrovni a přispěla k porozumění přednášené problematiky. 
Na dotazy oponentů i na dotazy v rámci bohaté diskuse reagoval habilitant pohotově a s patřičným 
nadhledem dovysvětlil nejasnosti. Přednáška byla uvedenými členy Vědecké rady hodnocena 
po obsahové i formální stránce jako kvalitně připravená a přednesená. Proto členové pracovní 
skupiny doporučili členům Vědecké rady návrh na jmenování docentem podpořit. Poté proběhla 
neveřejná diskuse a hlasování. 
 
Na základě zhodnocení habilitační přednášky a obhajoby habilitační práce, Vědecká rada v tajném 
hlasování rozhodla následovně: z 31 hlasujících vyslovilo kladné stanovisko 29 členů Vědecké rady. 



 
 
 
 
 
 

Stav hlasování 

Počet členů VR fakulty celkem 36 

Počet přítomných členů VR fakulty 31 

Počet kladných hlasů 29 

Počet záporných hlasů 1 

Zdrželo se 1 

Počet neplatných hlasů 0 

 
 
 
Závěr: Na základě výsledku tajného hlasování Vědecká rada navrhla děkanovi fakulty předložit 
rektorovi Univerzity Karlovy návrh, aby PharmDr. Jana Korábečného, Ph.D., jmenoval docentem 
pro obor Farmaceutická chemie. 
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