MUDr. František Koukolík, DrSc. (*1941)
Absolvent lékařské fakulty v Praze, specializace patologická anatomie a neuropatologie, se věnuje především vztahu mezi mozkem a chováním. Vydal několik desítek odborných publikací u nás i v zahraničí. V současné době přednáší na 3. lékařské fakultě UK v Praze. Zabývá se popularizací výsledků věd o mozku (publikuje např. v časopise Vesmír, v Lidových novinách a v Medical-Tribune). Je autorem námětů pro televizní seriály Mých sedm divů (1989), Mozek a jeho duše (1992), Vysílá Britannica (1993), Hádala se duše s tělem (1998).
Knižní publikace: Odlišné dítě (s Janou Drtilovou, 1994), Housata a svatý Augustin (1994), Mozek a jeho duše (1995, 1997, 2005, 2014), Vybrané přednášky o vztahu mozku a chování (1995), Lenochod a vesmír (1995), Vzpoura deprivantů (s Janou Drtilovou, 1996, 2006), Mravenec a vesmír (1997), Kniha o Evě a Adamovi (1997), O vztahu lidského mozku a chování (1997), Šimpanz a vesmír (s Pavlem Koubským, 1998), Alzheimerova nemoc a další demence (s Romanem Jirákem, 1998), Machiaveliánská inteligence (1999), Sova a vesmír (s Pavlem Koubským, 1999), Lidský mozek (2000, 2002, 2012, 2020), Život s deprivanty I - Zlo na každý den (s Janou Drtilovou, 2001), Život s deprivanty II - Základy stupidologie (s Janou Drtilovou, 2002), Josefu Švejkovi je 30 milionů let (2002), Homo sapiens stupidus (2003), Já: o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování (2003, 2013), Demence (s Romanem Jirákem, 2004), Schizofrenie (s Lucií Motlovou, 2004), Sociální mozek (2006, 2016), Citový mozek (s Lucií Motlovou, 2007), Před úsvitem, po ránu (2008, 2017), Proč se Dostojevskij mýlil? (2008), Jak si lidé hrají? (2009), Lidství (2010), Jádro (2010), Mocenská posedlost (2011), Všechno dopadne jinak (s Libuší Koubskou, 2011, 2019), Nejspanilejší ze všech bohů (2012), Zvíře politické (2012), Metuzalém (2014), Češi (2015, 2016), Rozhodování (2016), Mocenská posedlost (2018), O lidech a životě (2018), Úspěšně sociální psychopati aneb Vzpoura deprivantů 1996–2020 (2020).
Za popularizaci vědy získal cenu ČSAV (1992), cenu nakladatelství Vyšehrad (1994), cenu rozhlasového vysílání Meteor za publikaci Mozek a jeho duše (1995), cenu Nadačního fondu Dr. Paula Janssena za přínos v oblasti popularizace vědy (2001), Vondráčkovu cenu České psychiatrické společnosti (2003, spolu s R. Jirákem za monografii Demence), Medaili Vojtěcha Náprstka Akademie věd ČR za zásluhy v popularizaci vědy (2005), Vondráčkovu cenu České psychiatrické společnosti (2006, s L. Motlovou za monografii Citový mozek). V březnu 2018 byl pasován na rytíře českého lékařského stavu za rok 2017.


