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5. Slovní komentář, připomínky, otázky k zodpovězení při obhajobě práce:
Na straně 21, v kapitole Diagnostika ve druhém odstavci uvádíte, že je vhodné diagnostiku doplnit o laboratorní vyšetření (krve a
punktátu) pro vyloučení případného jiného probíhajícího onemocnění. Věděl byste, o jaké onemocnění s obdobnými symptomy by
mohlo jít, popřípadě jaká onemocnění mohou být u GA doprovodná a diagnostikována právě laboratorně?
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Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány a nebo parafrázovány. Práce
byla hodnocena testem similarity (SIS - Turnitin). Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce je součástí elektronické
dokumentace diplomové práce (SIS).
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