
je soutěž pro středoškolské studenty,
kteří mají zájem o vodu a její udržitelnost.

Vítěz republikového kola nás bude
reprezentovat ve �nále ve Stockholmu.

Stockholm Junior
Water Prize

Máte nějaké obecné dotazy k organizaci Stockholm Junior Water Prize?
Kontaktujte mě: 
Mgr. Filip Červinka
 lip.cervinka@mendelu.cz
+ 420 725 280 417
sjwp.mendelu.cz

Handbook ke stažení:
https://issuu.com/mendelu-brno/docs/sjwp-handbook-2021

Termíny:

28. 2. 2022  Zaslání anotace (s kontaktem na žáka i učitele, názvem školy,
tématem práce, anotací a klíčovými slovy)

30. 4. 2022 Zaslání práce (elektronické odevzdání, v českém jazyce,
rozsah 20 stran)

31. 5. 2022 Zveřejnění top 5 prací

6. 6. 2022 Národní kolo (prezentace pěti nejlepších prací na Mendelově
univerzitě v Brně)

6. 6. 2022 Zveřejnění výsledků Národního kola

10. 6. 2022 Zaslání vítězné práce v anglickém jazyce do Mezinárodního kola

23. 8.—1. 9. 2022 Mezinárodní kolo (bude se konat ve Stockholmu a probíhat
v anglickém jazyce)

http://sjwp.mendelu.cz


Soutěž Stockholm Junior Water Prize

Již od roku 1995 spojuje studenty z více než 30 zemí světa, kteří mají hluboký zájem o vodu

a její udržitelnost. Poprvé se do této soutěže zapojí Česká republika, a Mendelova univerzi-

ta v Brně bude organizátorem Národního kola, do kterého hledáme práce středoškolských 

studentů, které souvisí přímo nebo nepřímo s vodou. Do soutěže lze přihlásit i SOČ (Střední 

odborná činnost) nebo školní práce studentů.

Jak se přihlásit:

• Přihlásit se mohou jednotlivci nebo dvoučlenné týmy. Do 28. 2. 2022 zašlete dokument 
(Word nebo PDF) s kontaktem na žáka i učitele, názvem školy, tématem práce, anotací 
a klíčovými slovy.

• Dokument zašlete na e-mail: �lip.cervinka@mendelu.cz

• Soutěže se smí zúčastnit každý středoškolský student ve věku 15—20 let. 
(Do soutěže nejsou zapojeni vysokoškolští studenti, i když nedosáhli věku 20 let).

Kritéria písemné práce:

• Účastníci musí napsat práci, která má prokazatelný environmentální, vědecký 
nebo technologický význam.

• Celkový rozsah práce je 20 stran A4, zahrnující grafy, fotky, přílohy apod.

• Písmo Times New Roman 12 bodů, s řádkováním 1 ½.

• Práce bude posuzovat porota expertů z celé republiky. 

Národní kolo:

•   Poprvé se do SJWP zapojí ČR a koordinátorem je Mendelova univerzita v Brně.

• Termín odevzdání práce v elektronické podobě je 30. 4. 2022 (v souboru Word nebo PDF).

• Práci zašlete na e-mail: �lip.cervinka@mendelu.cz

• Termín Národního kola pro nejlepších pět prací je 6. 6. 2022.

• Zúčastněným bude zajištěno ubytování, stravování a potřebné vybavení pro jejich projekt.

• Vítěz obdrží �nanční odměnu ve výši 50 000Kč a postoupí do Mezinárodního kola.

• Práce může být v českém jazyce.

Mezinárodní kolo:

• Do mezinárodního kola postoupí vítěz národního kola, kterému bude zaplacena cesta, 
ubytování a strava.

• Finálové kolo bude rozděleno na dvě části: psaná práce a promítaná prezentace. 
Obě části jsou v anglickém jazyce.

• Termín Mezinárodního kola je 23. 8.—1. 9. 2022.

• Vítěz vyhraje 15 000 USD.


