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Autorka předkládané diplomové práce se velmi dobře zhostila obtížného úkolu, který spočíval 
ve vyhledávání informací o monoklonálních protilátkách, které se v současné době používají 
v klinické praxi a které jsou zároveň radioaktivně značeny a tedy aplikovány v radiodiagnostice 
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