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DOKUMENTACE VŠKP 
K obhajobě byla předložena stolní hra s názvem gigurky. Bedna obsahuje figurky, herní 
plán, pravidla, spižírnu, suroviny a karty.

gigurky, kombinovaná technika, 37 x 37 x 12 cm, 2014











gigurky
Gigurky jsou stolní strategická hra pro dva hráče, vhodná pro děti i dospělé. Záměrně jsem 
si vybrala pojednat hru pouze pro dva hráče, protože to má na našem trhu jisté mezery. Hry 
jsou často například pro 2-5 hráčů, přičemž ve verzi pro dva je to celkem nudné a zábavné  
to začíná být až ve více lidech. Proto jsem vymyslela hru speciálně pro dva tak, aby v ní byl 
dostatek obměňujících se prvků a prvků náhody, aby tím byla hra pokaždé jiná a zábavná 
i ve dvou hráčích. Proto je hra vhodná například pro sourozence, kteří nemusí otravovat 
rodiče, aby si šli také zahrát, nebo pro partnery, kteří nemusejí shánět kamarády do party, 
vystačí si ve dvou. Navíc si můžeš hrát i s gigurkami samotnými. Hra je ojedinělá především 
ve svých materiálech, které ještě umožňují další interakci. Za pomocí magnetů, které v sobě 
obsahují, můžeš na plyšové gigurky přidělávat různé doplňky, například ochranné štíty. 
Samozřejmě si můžeš vybrat z pestré nabídky, který se k tvé gigurce hodí nejlépe. Herní plán 
a karty jsou dřevěné pojednány gravírováním, či tiskem. Herní plán opět obsahuje magnety,  
na kterých gigurky krásně drží a tak je zabezpečená stabilnost a pohodlné zacházení  
v průběhu hry.

O čem gigurky jsou? Cílem hry je to boj o planetu mezi bytostmi nazývanými gigurky. Ale 
nebojte se, není to žádná násilná bojová hra. Gigurky jsou mírumilovná stvoření, která si 
nechtějí ubližovat, jen se tak škádlí a bojují tím, že po sobě házejí drny trávy, aby nikdo  
nebyl zraněn. Každou gigurku musíš krmit pouze druhem jídla, které k ní náleží. Máš na výběr 
hamburgery, červy, mouchy, brouky, chaluhy nebo banány. Hra obsahuje osmnáct gigurek. 
Do každé skupiny (lidé, savci, obojživelníci, plazi, ryby a ptáci) patří tři gigurky. Na začátku 
hry si každý hráč vybere tři tyto skupiny a hraje se tak tři skupiny proti třem, tyto skupiny se  
v každé hře mohou namíchat jinak a tím je průběh hry pokaždé jiný, protože ke každé  
skupině patří také sada karet, které mají jiné výhody, síly a slabosti. Můžeš získávat také  
zajatce, ale musíš se o ně dokázat postarat tzn. Krmit je, nikdo nesmí hladovět, pokud je 
nechceš, nebo nemůžeš krmit, můžeš je poslat do vesmíru na měsíc, ale pozor! To je hodně 
drahá sranda. 

Gigurky jsou hra vytvořená s důvtipem a nadhledem, což je vidět jak na její pointě a různých 
prvcích, které se ve hře objevují (viz posílání na měsíc), tak i ve svých hravých materiálech. 
Doufám, že by mohla lidi bavit právě díky jejím odlišnostem. A to, že je zábavná a proměnlivá 
i ve dvou a díky jejím neobvyklým materiálům, které umožňují i hru se samotnými gigurkami. 
Hra je hodně odlišná od současných her i grafickým řešením pravidel a krabice. Když dnes 
člověk vstoupí do obchodu s hrami, všechny obaly jsou šíleně barevné a všude se tam něco 
děje. Já jsem vsadila na naprostý opak a grafiku krabice jsem vytvořila velice jednoduše, 
takže by mezi ostatními hrami mohla vypadat ojediněle již na první pohled, později, až hráč 
bednu otevře, bude překvapen jak pestrý svět gigurek se pod víkem skrývá. 
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