
Po absolvování 1. LF UK Praha byla dr. Deykun přijata do postgraduálního studia na 3. LF
UK, ústav normální, patologické a klinické fyziologie, školitel doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
Téma práce: Role volných radikálů v poškození CNS. Nyní je v šestém ročníku. Po celou
dobu spolupráce se aktivně zapojovala i do výuky patologické fyziologie, což výrazně
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zlepšilo její vyjadřovací schopnosti v češtině a při výuce zahraničních studentů byla využita i
její angličtina.

V řešení své problematiky se naučila využívat behaviorální metodiky a v souvislosti
se zlepšováním vybavení zaměřeného na elektronické sledování chování se naučila na
vysoké úrovni využívat vybavení a je tak svými schopnostmi minimálně na evropské úrovni
(byla již několikrát požádána o oponentské posudky do impaktovaných klasických časopisů).
Zprostředkovává i naše požadavky vzhledem k výrobcům našeho vybavení. To vyústilo i
ve vyzvání k orální presentaci zkušeností na firemním symposiu (Noldus, Ethovision) v Plzni.

Dr. Deykun umí pracovat s laboratorními zvířaty a zvládá i mnohé další
experimentální metodiky, včetně operačních a základní histologie. Ochotně pomáhá i
kolegům, kteří přicházejí na ústava zapojují se do různých směrů behaviorálního výzkumu.
Má i dobrý vztah k technice a je schopna akutně řešit i většinu problémů s ní spojených.
Umí používat základní statistické metody a zpracovávat výsledky v programech Prisma a
Excel. Běžně využívá bibliografický program EndNote a další základní programy v PC.

Byla úspěšným řešitelem grantu GAUK 45808/2008 "Změny chování potkanů po
postižení CNS a jejich ovlivnění". Za prezentaci práce: "Ovlivnění změn chování potkanů po
postižení CNS" na 85. FO v roce 2009 dostala druhou cenu za vědeckou práci. Vzhledem ke
svým znalostem a dovednostem v behaviorálním výzkumu byla významným přínosem i pro
řešení mnoha dalších grantových projektů a to i ve spolupráci se skupinou doc. Šlamberové
o čemž svědčí i její spoluautorství na řadě článků mimo její hlavní téma experimentální
práce.

Z doktorky Deykun se stala velmi kvalitní spolupracovnice jak po stránce odborné a
metodické, tak i po lidské. Jsem velmi rád, že bude i nadále pracovat v našem
ústavu.

Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
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