Monografie doc. MUDr. I. Kawaciuka, CSc., je uceleným a (přiměřeně) podrobným přehledem onemocnění, současných diagnostických možností a aktuální léčby urologických onemocnění. Vyplňuje „bílé místo“ v naší urologické literatuře, které vzniklo od vydání „velké“ trojdílné monografie prof. J. Dvořáčka. Kniha je mimo jiné unikátní v tom, že je dílem jednoho autora. To už v současnosti nebývá ani obvyklé a často ani uskutečnitelné. Vyžaduje to především mimořádný rozsah osobních znalostí a zkušeností autora i trvalý a široký přehled o světové i domácí literatuře. V budoucnu pulverizace již specializovaných oborů napsání rozsáhlé monografie jednomu autorovi jen těžko umožní.
Rozsáhlá odborná část knihy je rozdělena do 25 samostatných kapitol dělených desetinným tříděním. Týkají se Vyšetřování nemocného (20 s.), Zobrazovacích metod (23 s.), Instrumentálních a endoskopických metod (6 s.), Fyziologie a farmakologie horních močových cest (13 s.), Funkce a dysfunkce dolních močových cest (16 s.), Kongenitálních anomálií horních močových cest (23 s.), Kongenitálních anomálií dolních močových cest (18 s.), Dětských nádorů (7 s.), Intersexu (10 s.), Vezikoureterálního refluxu (6 s.), Nespecifických infekcí (47 s.), Bolestivých syndromů (12 s.), Specifických infekcí (7 s.), Parazitárních onemocnění (4 s.), Neurogenního močového měchýře (12 s.), Inkontinence moče, močových píštělí a divertiklu močové trubice (20 s.), Traumatologie (12 s.), Urolitiázy (34 s.), Nádorů (82 s.), Onemocnění nadledvin (10 s.), Selhání ledvin, dialýzy a transplantace (9 s.), Dalších urologických onemocnění (8 s.) a Andrologie (30 s.). Seznam zkratek a kvalitní rejstřík text ukončují.
Po obsahové stránce je monografie vyvážená (nebo se přece jen promítl celoživotní zájem o uroonkologii do většího rozsahu kapitoly?), text je psán hezkou češtinou, je plně srozumitelný. Doplňují jej bohaté ilustrace (perokresby i zobrazení CT a MR), jež mají velmi dobrou technickou kvalitu. Literatura je přiměřeného rozsahu.
Komu knihu doporučit? Vznikla s cílem dát studentům (ale nejen jim) učební text nejen k přípravě ke zkoušce, ale i pro další klinickou praxi. A to se jí bezpochyby podařilo. Věřím, že knihu a její přínos pro českou urologii ocení nejen současní, ale i budoucí studenti i učitelé (cit. prof. M. Babjuk).


