
Mgr. JAN POTŮČEK, absolvent gymnázia v roce 2004 

 

Po absolvování Základní školy pro zrakově 
postižené (v Koperníkově ulici a poté na náměstí 

Míru) se dostal na Gymnázium pro zrakově 
postižené v Nových Butovicích. Tuto školu 
absolvoval v letech 2000–2004. Poté absolvoval na 

Filozofické fakultě UK v letech 2004–2008 
bakalářské a v letech 2008–2011 navazující 

magisterské studium obecné historie, poté se 

specializací na dějiny raného novověku v českých 
zemích. Protože se odjakživa zajímal zejména 
o klasickou hudbu, tak se nakonec rozhodl opět od 

roku 2014 studovat, a to hudební vědu na 
Filozofické fakultě UK. Studium však přerušil 
a zatím nedokončil. Od roku 2010 se intenzivně 

zabývá sborovým zpěvem. Spolupracoval se Smíšeným sborem Josefa Vycpálka a dodnes 
účinkuje v pěveckém sboru při evangelickém kostele sv. Salvátora na Starém Městě. Také 

spolupracuje se soubory zabývajícími se historicky poučenou interpretací staré hudby 
Spherae sonantes a Ritornello. Zabývá se také transkripcí nestarých hudebních pramenů 
a v posledních letech se pokouší i o vlastní skladatelskou tvorbu.  

 

„Od roku 2018 se vyrovnávám se ztrátou svých nejbližších, babičky a maminky. Naštěstí 
o mě s láskou od té doby pečují teta se strejdou. Navíc mám spoustu skvělých přátel 
a spolužáků, se kterými jsem stále v kontaktu. Na své studium gymnázia v Nových 
Butovicích vzpomínám velice rád. I přesto, že se jednalo o roky náročné a hektické, 
vzpomínám s láskou. Pedagogové působící na tomto gymnáziu nás připravili skvěle na 
budoucí život. Nejen já, ale i všichni ostatní jsme za dobu studia na gymnáziu dospěli. Museli 
jsme projít spletitými zákrutami učiva nejrůznějších věd společenských i přírodních. Právě 
na gymnáziu jsem si věci začal dávat do souvislostí a zjišťoval jsem, že všechno souvisí se 
vším. Škola nás také naučila kritickému myšlení. Nesmím ve svých vzpomínkách zapomenout 
na skvělé a svérázné pedagogy, kteří nás zákrutami věd provázeli. Vzpomínám na naší třídní 
profesorku Kubátovou, která nás měla na češtinu, latinu a estetiku, na paní profesorku 
Zichovou, která nás měla na dějepis, na paní profesorku Hozovou na matematiku, pana 
profesora (ředitele) Antova na angličtinu, paní profesorku Buškovou na biologii a chemii 
nebo paní profesorku Horadovou na němčinu. Vzpomínám na nezapomenutelné vtipné 
hlášky pedagogů. Pamatuji si například na hodiny chemie, kdy nám hrozilo „vyhození do 
povětří“, když jsme látku neuměli.  Vím, že se s námi učitelé natrápili, ale jsem jim za výbavu 
do života moc vděčný a zůstanu po celý život. Milé Nové Butovice, vzpomínám na vás 
s láskou a díky moc.“    

Váš absolvent Mgr. Jan Potůček 


