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1. TECHNICKÉ VĚDY

 → Strojírenství 
 → Elektrotechnika a elektronika
 → Kybernetika a zpracování informací
	 → Stavební materiály, architektura
	 → Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin
	 → Technická chemie
	 → Materiály a metalurgie
	 → Materiálové vědy a inženýrství

2. VĚDY O NEŽIVÉ PŘÍRODĚ ◦

	 →	 Matematika
	 →	 Informatika
	 → Jaderná a částicová fyzika, fyzika plazmatu a nízkých teplot
◦	→ Fyzika kondenzovaných látek a materiálů
◦	→ Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika
◦	→ Analytická chemie - chemická a strukturní analýza  

atomárních, molekulárních a (bio)molekulárních systémů
◦	→ Chemické a biochemické přeměny
◦	→ Chemická fyzika a fyzikální chemie
◦	→ Astronomie a astrofyzika, fyzika atmosféry, meteorologie, 

klimatologie a hydrologie, fyzická geografie
◦	→ Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, 
  hydrogeologie

3. LÉKAŘSKÉ A BIOLOGICKÉ VĚDY 

◦	→ Genetika, experimentální onkologie, lékařská biochemie,
  metabolismus a výživa
◦	→ Morfologické obory, mikrobiologie, imunologie, epidemio-

logie a hygiena
◦	→ Fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie
◦	→ Klinický a preklinický výzkum, experimentální medicína
◦	→ Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bio-

informatika

4. SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY ◦

◦	→ Filosofie, teologie, religionistika
◦	→ Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, 
  ekonometrie, kvantitativní metody v ekonomii
◦	→ Podnikové vědy, finance, administrativa, správa
◦	→ Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia
◦	→ Archeologie a starší dějiny (do roku 1780)
◦	→ Lingvistika a literární vědy
◦	→ Psychologie, pedagogika

◦	→ Právní vědy, politologie
◦	→ Estetika, hudební vědy a vědy o umění
◦	→ Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie

5. ZEMĚDĚLSKÉ A BIOLOGICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY ◦
  
◦	→ Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
◦	→ Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství
◦	→ Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie
◦	→ Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie 
  ekosystémů
◦	→ Ekologie živočichů a rostlin
◦	→ Botanika a zoologie

6. FINANCOVÁNÍ VaV

◦	→ Bankovní sektor
◦	→ Dotační poradenství
◦	→ Poskytovatelé dotací
◦	→ Business angels
◦	→ Investoři

7. NEFINANČNÍ PODPORA VaV

◦	→ Média, databáze, propagace
◦	→ Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
◦	→ Personální zajištění
◦	→ Sdružení VaV organizací a firem
◦	→ Sdružení výrobních firem
◦	→ Vzdělávání
◦	→ Organizační a ekonomické poradenství
◦	→ Právní služby
◦	→ Marketingové služby
◦	→ Certifikace a normy
◦	→ Nemovitosti
◦	→ Orgány státní správy
◦	→ Nevládní organizace
◦	→ Nadnárodní instituce

8. INOVÁTOŘI A VLASTNÍCI KNOW-HOW

9. PODNIKATELÉ A APLIKÁTOŘI

-


