František Koukolík má „lehké pero“ a jeho knihy se dobře čtou. Umí to, co málokdo, totiž převádět „vědečtinu do lidštiny“. Jeho nejnovější knížka s názvem Josefu Švejkovi je 30 milionů let je toho dalším dokladem. Jedná se o soubor esejů a volné pokračování jeho úspěšné knihy Machiaveliánská inteligence (1999).
V úvodu autor zdůrazňuje, že se tzv. obyčejní lidé mýlí, když se domnívají, že není třeba znát alespoň základní vědecká fakta a jejich souvislosti. Nízká úroveň všeobecně známých a ověřených vědeckých poznatků je alarmující. Zjistilo se, že „78 % Američanů věří na anděly, 30 % na převtělování a 29 % na čarodějnice... 21 % dospělých Američanů dokáže definovat DNA, co je molekula ví 9 % americké populace“. Mohli bychom pokračovat a výčet neznalostí rozšiřovat s dovětkem, že „hloupí“ rozhodně nejsou jen Američané, ale také my. Je nepochybné, že s takovým stavem věci nemůžeme být spokojeni, a je logické, že vědec, který má schopnost popularizovat vědu, se chopil příležitosti a napsal text, který může stávající znalosti každého z nás nemalým způsobem rozšířit nebo obohatit.
Recenzovaný text obsahuje několik desítek esejů, z nichž některé byly otištěny v nedělní příloze Mladé fronty Dnes a v Hospodářských novinách. I když Koukolíkovy novinové sloupky leckdo četl, přesto si však každý čtenář najde v knize to, co ho zajímá. Nabídka je pestrá, názvy jednotlivých esejů jsou lákavé a nekonvenční. Například: Pepík námořník nenávidí špenát (o všeobecném umělém vědomí), Šest háčků na vaše sladké ano (o vstřícnosti a souhlasu), Zrnko zlaté rýže (o rýži a genomice) a ještě třeba: Mravno za 0,025 USD (v přepočtu l Kč, a to je právě cena, za kterou lze v USA koupit obyčejný kondom).
Autor čtenáře nabádá, aby četli výběrově. Po pravdě řečeno, jiný postup ani není možný. Ať již se jedná o zájem, nebo jinak zvolené kritérium, vždy je třeba postupovat výběrově a časem se třeba k některým esejům vrátit. Koukolíkův text je totiž hutný, je třeba se nad ním zamýšlet, někdy hledat další a odkazované prameny a sdělované vstřebávat. Stojí to však za to! Autor nás programově a nenásilnou formou vzdělává a nepochybně též s reflektovaným úmyslem chce, abychom nezůstali v klidu, domýšleli vědecká fakta do běžného života a angažovali se ve prospěch jeho kvality.
Knize Františka Koukolíka Josefu Švejkovi je 30 milionů let přeji zasloužený úspěch a těm, kteří si ji koupí, nevšední čtenářský zážitek.

