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Pavla Čábelová pracovala na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv již od třetího 

ročníku a pod vedením PharmDr. Jana Korábečného, Ph.D. se věnovala studiu potenciálních 

léčiv k terapii Alzheimerovy choroby. Výsledky své práce prezentovala v roce 2013 na 

Studentské vědecké konferenci formou krátkého sdělení s názvem Synthesis and in silico 

studies in the series of novel 7-methoxytacrine-donepezil like compounds.  

V práci pokračovala i ve čtvrtém ročníku. Celkem připravila 23 nových sloučenin odvozených 
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publikace přijaté v časopisu European Journal of Medicinal Chemistry (IF = 3.499). 
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