Poslední monografie o autonomním nervovém systému vyšla u nás v roce 1948 z pera Zdeňka Servíta pod názvem Vegetativní rovnováha člověka a její vyšetřování. Nové poznatky o regulacích sympatiku a parasympatiku již dávno překonaly tam uváděnou metodiku a vedly i k odlišným způsobům interpretace výsledků získaných při vyšetřování autonomního nervového systému. MUDr. Opavský se opírá zejména o dlouholetou systematickou práci Ewinga a jeho spolupracovníků, kteří vytvořili nové vyšetřovací postupy, používané pak ve vnitřním lékařství, diabetologii a neurologii, jiné pak v kardiologii. 
Jak vyplývá z této monografie, zkoumá autor autonomní kardiální reaktivitu již od roku 1977 a velmi kriticky hodnotí validitu jednotlivých vyšetřovacích metod a doporučené hodnoty norem, protože se tam mohou uplatňovat odlišné fyziologické reflexní mechanismy. V naší republice se inovovaný vyšetřovací postup s počítačovým zpracováním srdečního signálu, s jeho telemetrickou registrací, používá jen zcela ojediněle. Jedním z důvodů asi byla a je skutečnost, že vyšetření autonomního nervového systému (ANS) není zařazeno do Seznamu zdravotnických výkonů (a zadarmo ani kuře nehrabe). To vede - ve srovnání s jinými zeměmi - k jistému deficitu na tomto poli v oblasti výzkumu i praxe, jak lze soudit z velmi rozsáhlých abecedně uvedených citací zařazených na konci knihy (škoda, že nejsou číslované).
V prvních kapitolách podává monografie velmi stručně, ale výstižně a zasvěceně přehled poznatků o funkci a poruchách ANS, zejména o jeho stavbě, receptorech a mediátorech, o mechanismech regulujících činnost oběhového systému, dále o ANS a dýchání - vlivu na srdeční frekvenci. V další kapitole se zabývá dysfunkcí a postižením ANS, zejména v oblasti kardiologie, diabetologie a neurologie. Uvádí zejména poruchy funkce ANS u míšních postižení (u příčného přerušení míchy, transverzální myelitidy a u míšních nádorů), dále u nemocných s Parkinsonovou nemocí, u Huntigtonovy choroby, u roztroušené mozkomíšní sklerózy, u amyotrofické laterální sklerózy, u vazovagálních synkop, epilepsie, u migrén, u syndromu spánkové apnoe a syndromu náhlé smrti u dětí atd. Dosti prostoru je věnováno postižením periferních struktur ANS a zejména vyšetřování ANS v klinické praxi.)
Ve 4. kapitole jsou podrobně uvedeny vyšetřovací metody, zejména změny frekvence a TK ve funkčních reflexních autonomních zkouškách doplněných podrobnou tabulkou (č. 4). Autor respektuje skutečnost, že vedle recipročních vztahů mezi sympatikem a parasympatikem se často uplatňují i nereciproční vztahy. Receptory sympatiku dělí až na podtypy se znalostí jejich působení na činnost myokardu a cév, což vedlo k vypracování schémat vyšetřování a hodnocení změn srdeční frekvence a krevního tlaku. Tuto část práce doporučuji pozornosti fyziologům a farmakologům, protože do podrobností zde nelze zacházet.
V kapitole 4.2. je podrobný rozbor spektrální analýzy variability srdeční frekvence, její fyziologické a patofyziologické mechanismy, ultranízkofrekvenční a velmi nízkofrekvenční složky její variability; diabetes mellitus (DM 1 a DM 2) a diabetické neuropatie jsou popsány v kap. 5., podobně jako klasifikace diabetických neuropatií, jejich klinická diagnostika, vztah DM a autonomní neuropatie, její patogeneze, histopatologické nálezy a klinická symptomatologie.
Vlastní diagnostika autonomní neuropatie je uvedena v 6. kapitole. Kromě Ewingovy baterie testů, jejichž validita byla zpochybněna jinými autory, jsou navrženy i jiné způsoby hodnocení změn SF, a proto autor uvádí i metodiku provedení reflexních autonomních zkoušek (Valsalvův manévr, hluboké dýchání, ortostatická zkouška) a farmakologické studie k posouzení aktivity vagu. Pozoruhodná je i kapitola o diagnostice kardiovaskulární autonomní neuropatie u diabetiků. Celá tato kapitola (a 16 subkapitol) si zasluhuje hlubší studium a komentář zkušených specialistů.
Jako správný odborník a klinik zařadil autor též statě o současných možnostech terapie diabetických neuropatií a nakonec i komentář a souhrn. Je to vysoce specializovaná tematika, která je určena hlavně diabetologům, neurologům, kardiologům, farmakologům a fyziologům.

