Tomáš Vlasatý
OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno, příjmení: Tomáš Vlasatý
Datum narození: 22. 10. 1992
Národnost: česká
Adresa: Lázeňská 586, 27401 Slaný, Česká republika
Mobil: +420792200638
Stav: svobodný
E-mail: tomas.vlasaty.92@gmail.com
LinkedIn: Tomáš Vlasatý
Web: http://sagy.vikingove.cz
VZDĚLÁNÍ

2012 – 2015

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
obor Historie-Dánská studia
Přerušeno ve třetím ročníku.

2008 – 2012

Gymnázium V.B.T. ve Slaném
Maturoval s vyznamenáním.

PRACOVNÍ ZKUŠENOST
Září 2017 – dosud

Drakkaria s.r.o., internetový obchod s kamennou prodejnou, Praha
Manažer prodejny
Ve firmě Drakkaria s.r.o., která spravuje internetové obchody
wulflund.com a drakkaria.cz, mám na starosti dvě kamenné
provozovny a 9 zaměstnanců. Hlavní náplní mé práce je zajistit chod
prodejny, komunikace se zákazníky, včasné expedování zásilek a
komunikace s dodavateli.

Říjen 2015 – Srpen 2017

LEGO Production s.r.o., SMCD Model Production, Kladno
Lego modelář
V rámci této pracovní pozice jsem realizoval stavbu a kompletaci
LEGO modelů pro zahraniční i tuzemský trh, včetně největších
současných modelů světa. Součástí mé práce bylo vedení zakázek,
reklamní akce, prezentace modelů v médiích a práce s dětmi.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
2018

Populárně naučné články pro časopis Historické války, "Severská
mořeplavba a námořní boj". Publikováno v Historické války 7–
8/2018.

2016

Překlad článku "Paradox of High Popular Art and Formulaic
Creativity in the Sagas of Icelanders" autorky Slaviky Ranković do
češtiny, publikováno v: Sylva Fischerová – Jiří Starý (eds.)
Starodávné bejlí -- Obrysy populární a brakové literatury ve
starověku a středověku, Praha: Nakladatelství FF UK, 2016: s. 211–
226.
Populárně naučné články pro časopis Historické války, "Vedení války
ve vikinské Skandinávii" a "Bitva v Hjörungavágu". Publikováno v
Historické války 1/2016.

SPOLUPRÁCE
2015–2019

Organizace tří ročníků archeologické konference FVS na půdě SNM v
Bratislavě. Událostí se zúčastňují na tři desítky archeologů a zájemců
ze Slovenska, České republiky, Polska a Rakouska.

2018

Organizace čtyř archeologických prohlídek českých hradišť pro
veřejnost.

2016–2017

Série přednášek a praktických ukázek v rámci předmětu Everyday
Life in Viking Age Scandinavia na půdě FF UK.

2017

Konzultace a dodání podkladů k výstavě Wikingowie w Polsce?
Zabytki skandynawskie z ziem polskich, vystavené v Muzea počátků
polského státu v Hnězdně.

2016

Konzultace a dodání podkladů k nové expozici historické sekce
muzea v Norrtälje ve Švédsku.

2015

Odborný poradce u reklamy pro firmu Death Wish Coffee. Snímek
do dnešního dne zhlédlo necelých 3,5 milionu diváků.

2014

Odborný poradce dílu pořadu Gejzír (ČT1), natáčený TV Metuje s.r.o.
a odvysílaný 8.10.2014.

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI
Čeština: rodilý mluvčí
Angličtina: pokročilá, v rámci studia složena zkouška IELTS 5
Dánština: průměrná
Němčina: základní
Polština: základní
Ruština: základní
OSTATNÍ

chopnosti: dobrá komunikace, časová flexibilita, odhodlání, analytické a strukturované
přemýšlení, trpělivost, odolnost, kreativita, motivace ostatních, řešení problémů, pokročilá
práce s PC (včetně Microsoft Office, Open Office, HTML, sociální sítě)
Koníčky a zájmy: historie a archeologie, popularizace vědy, práce s mládeží, bojové sporty a
cvičení, cestování, překlad, samostudium, tvůrčí psaní a poezie (nominace na čestné uznání
v soutěži Jiřího Levého)
Jiné: nekuřák, abstinent, sociální člověk

