Základy anatomie uvádějí přehled základních údajů nutných pro další studium lékařství a vyžadovaných pro složení závěrečné zkoušky z anatomie. Obsahují pět kapitol obecné anatomie, dvanáct kapitol systémové anatomie a pět kapitol regionální anatomie. Je to úsporný text k primárnímu studiu i k opakování a také jako příručka k obsáhlým monografiím a detailním anatomickým atlasům. Obsahuje informace potřebné pro studenty v nelékařských oborech a stačí i k rychlé aktuální orientaci lékařů. Knihu připravil tým autorů ze všech anatomických ústavů sedmi lékařských fakult v ČR. Anatomické útvary jsou pojednávány po systémech. V rámci systémové anatomie je však uvedena i poloha, projekce a syntopie orgánů, protože tento aspekt anatomie je významný z hlediska klinického. Z hlediska regionální, topografické anatomie je koncipována až poslední kapitola, která vzájemné vztahy orgánů v jednotlivých krajinách těla shrnuje a uvádí popis krajin po vrstvách, jak odpovídá potřebám chirurgických přístupů. Text je zaměřen na funkční morfologii orgánů a jejich klinický význam. Je potlačeno popisné podání zahrnující celou šíři anatomické terminologie. Základní pojmy a důležité údaje jsou zvýrazněny v rámečcích a podloženy šedou barvou. Světlou červení jsou zvýrazněny klinické poznámky. Velký počet dat je uváděn v tabulkách. Každá kapitola začíná obecným úvodem zaměřeným na objasnění stavebních principů příslušného systému. Stručně jsou uvedeny i údaje o vývoji a nejčastějších vrozených vadách, údaje o růstu a buněčném obratu tkání včetně poznámek o změnách podmíněných věkem. Významnou složkou učebnice je více než 500 ilustrací. Jsou to převážně přehledné didaktické kresby, které jsou nezbytným vyjadřovacím prostředkem výkladu anatomie. Usnadňují vytváření představy o prostorových poměrech a často jsou názornější a určitější než text. Anatomii je třeba studovat také kreslením obrázků. Všechny ilustrace malovali a kreslili podle předloh a návrhů autorů jednotlivých kapitol malíři pražské anatomie Mgr. J. Kacvinský a akad. malíř I. Helekal. Oba připravovali obrázky s velkým zaujetím a na základě dlouholetých zkušeností. Ilustrace doplňují černobílé fotografie, které dokumentují anatomické poměry v obraze klinických zobrazovacích metod (rtg, CT, MR).

