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PŘEDMLUVA 
 
Tento on-line sborník obsahuje články ze 7. ročníku mezioborové konference Kognice, 
která se konala od 22. září 2011 do 24. září 2011 na Masarykově univerzitě v Brně. 

Program této konference, který byl sestaven na základě anonymních abstraktů, sestával 
z příspěvků zaměřených na témata z psychologie, filozofie, neurověd a lingvistiky. Nicmé-
ně společným tématem všech referátů byl zájem o zkoumání procesů probíhajících v moz-
ku a mysli. Tento sborník tvoří 11 článků, které představují revidované a upravené pří-
spěvky pronesené na konferenci. 

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům Kognice 2011, dále svým kolegům, kteří 
posuzovali zaslané abstrakty, a v neposlední řadě studentům, kteří nám při konferenci po-
máhali. Filozofické fakultě MU děkujeme za poskytnutí prostor, kde se konference konala. 

 
Editoři 
 
Jitka Bartošová 
Mojmír Dočekal 
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