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1  A B S T R A K T  

Byla popsána příprava nové skupiny funkcionalizovaných konjugovaných 

polymerních sítí využívající kvaternizační polymerizaci ethynylpyridinů 

s  bis(brommethyl)areny. Připravené sítě sestávaly z polyacetylenových hlavních řetězců 

nesoucích pyridylové a pyridiniumylové postranní skupiny. Síťování bylo zajištěno 

propojením pyridiniumylových skupin spojkami -CH2(arylen)CH2-. Změnou poměru 

monomeru a kvaternizačního činidla v násadě bylo možno řídit poměr obsahu 

pyridylových a pyridiniumylových skupin v sítích (pyridyl/pyridiniumyl = 0 až 1,32). Sítě 

nevykazovaly permanentní mikroporozitu prokazatelnou dusíkovou adsorpcí při 77 K. 

Nicméně, všechny sítě byly aktivní při záchytu CO2 při 293 K. Byla vyslovena hypotéza, 

že záchyt CO2 odráží tvorbu dočasné porézní textury sítí cestou konformačních změn 

segmentů sítí, které jsou umožněny pohyblivostí těchto segmentů za laboratorní teploty.  

Byla popsána příprava vysoce funkcionalizovaných konjugovaných polymerních sítí 

s permanentní porozitou využívající řetězovou koordinační kopolymerizaci acetylenických 

monomerů. Jako vhodná se pro tyto účely ukázala kopolymerizace 1,4-diethynylbenzenu 

nebo 4,4´-diethynylbifenylu s  mono a diethynylbenzeny funkcionalizovanými skupinami 

NO2 nebo CH2OH. Připravené sítě sestávaly z polyacetylenových hlavních řetězců 

propojených arylenovými spojkami, přičemž lineární monomerní jednotky sítí nesly 

v postranních substituentech heteroatomické skupiny, a to v množství až 3,9 mmol/g. 

Většina připravených sítí vykazovala permanentní mikro/mesoporozitu s hodnotou SBET až 

667 m2/g. Sítě se skupinami NO2 nebo CH2OH vykazovaly až o 58 % vyšší kapacitu 

při adsorpci CO2 než nefunkcionalizované sítě stejného typu, a to zřejmě díky zvýšení 

energie interakcí mezi molekulami CO2 a povrchem sítí v důsledku funkcionalizace 

povrchu.  

Byla připravena a charakterizována série převážně nových multiethynylovaných 

aromatických monomerů typu Schiffových bazí obsahujících ethynylovaná benzenová 

jádra propojená methaniminovými skupinami. Diethynylované monomery tohoto typu 

byly řetězově homopolymerizovány na vysoce funkcionalizované mikro/mesoporézní 

konjugované polyacetylenové sítě (SBET až 803 m2/g) s hlavními řetězci propojenými 

1,4-fenylen-methaniminovými spojkami různé délky. Zastoupení mikro- a mesopórů 

v sítích bylo částečně ovlivňováno strukturou polymerizovaného monomeru. 
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2  L I T E R Á R N Í  P Ř E H L E D  

2.1. Konjugované mikroporézní polymery (CMP)  

,,Mikroporézní organické polymery“ (MOP) [1–3] jsou novým typem čistě 

organických porézních materiálů vyvíjeným v posledním desetiletí. Tyto materiály 

obsahují velké množství mikropórů (průměr do 2 nm), které bývají někdy doprovázeny 

mesopóry (průměr 2 - 50 nm), díky čemuž MOP vykazují vysoký specifický povrch (SBET) 

v řádu stovek až několika tisíc m2/g. Porézní textura MOP je permanentní a nemění se při 

kontaktu MOP s rozpouštědlem. Obdobně jako anorganické porézní materiály jsou MOP 

vyvíjeny a studovány zejména s ohledem na adsorpční a katalytické aplikace [4–8]. 

Většina popsaných MOP má strukturu hustě kovalentně propojených polymerních sítí [1–

3]. Tato struktura zabraňuje segmentům sítí zaujmout těsnější uspořádání, v důsledku 

čehož mezi segmenty vznikají permanentní póry.  

Důležitou podskupinou MOP jsou konjugované mikroporézní polymery (CMP) [9,10], 

u kterých mikroporozita odráží vysoký obsah hustě propojených rigidních 

π-konjugovaných segmentů a spojek (např. -CH=CH-, -C≡C-, -C≡C-C≡C-) v polymeru. 

V literatuře popsané CMP byly připraveny neřetězovými polymerizacemi využívajícími 

zejména spojovací reakce [10–12]. Oblíbenými monomery těchto polymerizací jsou 

multiethynylareny se dvěma až šesti koncovými ethynylovými skupinami, které bývají 

nejčastěji konvertovány na CMP pomocí Sonogashirova crosscouplingu s multihaloareny. 

Například polymerizace tetrakis(4-ethynylfenyl)methanu a tetrakis(4-jodfenyl)methanu 

poskytla CMP s hodnotou SBET až 1900 m2/g [13]. Snížení počtu polymerizovatelných 

skupin v molekulách monomerů vedlo ke snížení rozsahu síťování a ke snížení SBET 

produktu: CMP připravené z triethynylarenů a dihaloarenů vykazovaly SBET = 500 – 1000 

m2/g [14]. 

Pro adsorpční a katalytické aplikace CMR je důležité zavedení heteroatomických 

funkčních skupin do těchto materiálů [4,5,15]. Funkcionalizované CMP se připravují 

přímou polymerizací funkcionalizovaných monomerů, což bývá často komplikováno 

z důvodů sterických. Při neřetězových polymerizacích vedoucích k CMP je totiž třeba, 

aby monomery obsahovaly dostatečný počet polymerizovatelných skupin, které budou 

přeměněny na spojky sítě. Další substituce monomerů nepolymerizujícími funkčními 
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skupinami proto může být obtížná z důvodu „nedostatku místa“ pro jejich vhodné 

umístění. V omezeném počtu případů vznikají heteroatomické skupiny v CMP jako spojky 

segmentů: například triazoldiylové spojky při polymerizaci multiethynylarenů 

s multiazidoareny „click“ reakcí [13]. Výhodné bylo též použití monomerů 

s heteroatomem v centru molekuly a polymerizovatelnými skupinami na okrajích, např. 

tris(4-ethynylfenyl)aminu [16]. Při cílenějších funkcionalizacích byly použity spojovací 

polymerizace monomeru nesoucího pouze tři polymerizovatelné skupiny s monomerem 

obsahujícím dvě polymerizovatelné skupiny a další nepolymerizovatelnou skupinu(y). 

Příkladem je kopolymerizace 1,3,5-triethynylbenzenu s funkcionalizovanými dibromareny 

na různě funkcionalizované CMP s hodnotou SBET = 140 - 880 m2/g [17–19].  

2.2. Substituované polyacetyleny a mikroporézní polyacetylenové sítě 

Substituované polyacetyleny jsou polymery obecných vzorců [−R1C=CR2−]n 

a [−HC=CR−]n, které jsou jako jedny z mála π-konjugovaných polymerů připravovány 

řetězovými polymerizacemi, konkrétně polymerizacemi koordinačního a (méně často) 

kvaternizačního typu [20–22]. Intenzivní výzkum substituovaných polyacetylenů začal 

po roce 1970 a je zaměřen především na dobře rozpustné lineární polymery pro 

fotofyzikální aplikace. Relativně nedávno byly připraveny a studovány i substituované 

polyacetyleny s komplikovanější architekturou makromolekul [23–25]. V roce 2012 

popsala naše skupina koordinační řetězové polymerizace 1,3-diethynylbenzenu, 

1,4-diethynylbenzenu a 4,4´-diethynylbifenylu na hustě propojené polymerní sítě 

polyacetylenového typu, ve kterých byly polyacetylenové řetězce sesíťovány arylenovými 

spojkami. Tyto sítě vykazovaly mikro/mesoporézní texturu s hodnotami specifických 

povrchů 500 až 1400 m2/g [26–28]. 

Porovnání neřetězových polymerizací multiethynylarenů (Kap. 2.1.) a řetězové 

polymerizace diethynylarenů popsané naší skupinou vede k jasnému závěru: oba typy 

reakcí poskytují polymery typu CMP, nicméně neřetězové polymerizace vyžadují použití 

monomerů s vyšším průměrným počtem polymerizovatelných skupin, než je tomu 

u polymerizací řetězových. Relativně nízká náročnost na počet polymerizačně 

transformovaných ethynylových skupin při syntéze CMP typu polyacetylenových sítí je 

zajímavá z pohledu potenciální funkcionalizace těchto sítí cestou přímé polymerizace. 

Z této úvahy vyšlo zadání předkládané disertační práce. 
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3  C Í L E  D I S E R T A Č N Í  P R Á C E  

 Prostudovat možnost přípravy nového, dosud nepopsaného typu polymerních sítí 

s polyacetylenovými řetězci substituovanými  kvaternizovanými 

pyridiniumylovými skupinami, u kterých bude sesíťování realizováno propojením 

pyridiniumylových skupin pomocí bifunkčních kvaternizačních činidel. Jako 

metodu přípravy těchto sítí použít spontánní polymerizaci jednotlivých izomerů 

ethynylpyridinu s kvaternizačními činidly typu bis(brommethyl)arenů. 

Prostudovat kovalentní strukturu a texturní parametry připravených sítí 

v závislosti na podmínkách přípravy a prostudovat aktivitu sítí při záchytu oxidu 

uhličitého.  

 Prostudovat možnost přípravy funkcionalizovaných mikroporézních 

polyacetylenových sítí cestou řetězové koordinační kopolymerizace 

funkcionalizovaných a nefunkcionalizovaných ethynylbenzenů. Prostudovat vliv 

složení a architektury monomerů včetně vlivu objemnosti heteroatomických 

funkčních skupin na průběh kopolymerizace, kovalentní strukturu a texturní 

parametry připravených sítí. U sítí s dostatečným specifickým povrchem 

prostudovat vliv funkcionalizace na jejich kapacitu při záchytu oxidu uhličitého.  

 Připravit a charakterizovat sérii nových arylacetylenů typu aromatických 

Schiffových bazí s ethynylovanými benzenovými jádry navzájem propojenými 

methaniminovými skupinami. Prostudovat možnost transformace těchto 

monomerů na polyacetylenové a polycyklotrimerní sítě při současném zachování 

methaniminových skupin. Prostudovat vliv složení a architektury monomerů 

na průběh polymerizace, kovalentní strukturu a texturní parametry připravených 

sítí. 
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4  V Ý S L E D K Y  A  D I S K U Z E   

4.1.   Konjugované sítě polyacetylenového typu připravené spontánní polymerizací 

ethynylpyridinů s bis(brommethyl)areny 

Spontánní kvaternizační polymerizace ethynylpyridinů (EPy) aktivovaných 

monofunkčními kvaternizačními činidly (QA) typu alkylhalogenidů a poskytující poly(N-

alkyl-ethynylpyridinium halogenid)y s lineární architekturou (Schéma 1A) jsou 

z literatury dobře známé [22,29–31]. V zadání disertační práce byl formulován úkol 

modifikovat tyto polymerizace tak, aby poskytly hustě propojené polyacetylenové sítě, 

které by potenciálně mohly vykazovat porézní texturu. Pro řešení tohoto úkolu byla 

navržena modifikovaná kvaternizační polymerizace (Schéma 1B) využívající bifunkční 

QA, která měla zajistit propojení polyacetylenových řetězců do polymerní sítě.  
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C CH
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N
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X = Br, I
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N
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REPy
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Schéma 1 A) Polymerizace EPy s monofunkčním QA známá z literatury, B) polymerizace 

EPy s bifunkčním QA navržená a použitá pro tvorbu polyacetylenové sítě. Ar = arylen. 

 

Jako monomery polymerizace byly použity všechny tři polohové isomery EPy, jako 

bifunkční QA byla použita série bis(brommethyl)arenů: 1,4-bis(brommethyl)benzen, 2,6-

bis(brommethyl)naftalen, 4,4´-bis(brommethyl)-1,1´-bifenyl, 2,2´-bis(brommethyl)-1,1´-

bifenyl a 2,2´-bis(brommethyl)-1,1´-binaftyl. Účinnost polymerizace měřená výtěžkem 

sítě a rozsahem síťování narůstala v řadě monomerů 3EPy ˂˂ 2EPy ˂ 4EPy. Sítě 
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připravené ze  4EPy obsahovaly pouze lineární  monomerní jednotky 

s nekvaternizovanými pyridyly (jednotky L, Schéma 1B) a kvaternizované větvící 

jednotky s pyridiniumylovými skupinami propojenými spojkami CH2(arylen)CH2 

(jednotky B, Schéma 1B). Zastoupení nekvaternizovaných a kvaternizovaných jednotek 

v síti [vyjádřené poměrem N:N+], a tím i rozsah sesíťování závisely na molárním poměru 

4EPy a QA v násadě (vyjádřeném např. molárním poměrem N:Br, Obr. 1). Připravené 

polyacetylenové sítě nevykazovaly permanentní mikro/mesoporozitu prokazatelnou 

adsorpcí N2 při 77 K. Nicméně, všechny sítě vykazovaly aktivitu při záchytu CO2 při 

293 K (kapacita až 0,73 mmol/g při 750 Torr CO2, Obr. 1). Neobvyklé adsorpční chování 

připravených sítí (adsorpční aktivita za laboratorní teploty nikoliv však při 77 K) zřejmě 

odráželo změny konformační struktury sítí při rostoucí teplotě umožněné částečnou rotací 

kolem vazeb spojujících skupiny CH2 s rigidními segmenty sítě. Takto mohla být v sítích 

generovaná dočasná porozita umožňující záchyt CO2 na povrchu pórů. K záchytu CO2 

však mohlo přispět i pronikání CO2 do neporézních částí sítě, popř. zpřístupňování špatně 

dostupných pórů v síti, jak bylo nedávno popsáno pro jiné polymerní sorbenty, které 

nicméně vykazovaly permanentní mikroporozitu [32,33], a jak lze usuzovat z výrazných 

hysterezí na adsorpčních/desorpčních izotermách CO2 na našich vzorcích (Obr. 1).  
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1 4:1 1,32:1 

2 3:1 0,85:1 

3 2:1 0,61:1 

4 1:1 0:1 

 

Obr. 1 Zastoupení nekvaternizovaných a kvaternizovaných jednotek v síti [molární poměr 

N:N+] v závislosti na molárním poměru 4EPy a 1,4-bis(brommethyl)benzenu vyjádřeném 

poměrem N/Br. Adsorpční/desorpční izotermy CO2 na polymeru 3, při 293 K. 
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4.2. Funkcionalizované konjugované sítě polyacetylenového typu připravené 

kopolymerizací ethynylarenů katalyzovanou [Rh(nbd)acac] 

Řetězová koordinační homopolymerizace diethynylarenů poskytující uhlovodíkové 

mikro/mesoporézní polymerní sítě s polyacetylenovými řetězci propojenými arylenovými 

spojkami je reakce, která byla nedávno popsána naší skupinou [26–28]. S cílem zavést do 

těchto sítí funkční skupiny byly na základě zadání disertační práce navrženy, 

optimalizovány a popsány modifikované reakce spočívající v kopolymerizaci 

ekvimolárních násad složených z uhlovodíkových diethynylarenů (komonomery A, 

Obr. 2) a funkcionalizovaných mono- nebo diethynylarenů (komonomery B a C, Obr. 2).  

 

1-2

1-2

1-2 1-2

1-2 1-2

R

R

1-2

BN

LN LF

NO2

OH

(A)

(B)

(C)

Ph2N

NO2

 

Obr. 2 Použité komonomery a kovalentní struktura polyacetylenové sítě připravené 

řetězovou kopolymerizací komonomerů typu A a B katalyzovanou [Rh(nbd)acac].  

 

Kovalentní strukturu sítí připravených z  komonomerů A a B ukazuje Obr. 2.  Tyto 

sítě (vznikající z násad obsahujících v průměru pouze 1,5 ethynylové skupiny na molekulu 
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komonomeru) obsahovaly nefunkcionalizované (LN) a funkcionalizované (LF) lineární 

jednotky vzniklé z komonomerů A a B, a větvící jednotky (BN) vzniklé z komonomerů A. 

Obsah funkcionalizovaných jednotek v sítích většinou kopíroval obsah 

funkcionalizovaného komonomeru v násadě. Sítě obsahující jednotky se  skupinami Ph2N 

byly neporézní z důvodu přílišné objemnosti těchto skupin. Naopak, sítě s méně 

objemnými funkčními skupinami (NO2 a CH2OH) vykazovaly mikro/mesoporézní texturu 

s hodnotami SBET ~ 200 m2/g (sítě propojené 1,4-fenylenovými spojkami) a SBET ~ 450 

m2/g (sítě propojené 4,4´-bifenyldiylovými spojkami). Specifický povrch 

funkcionalizovaných sítí s 4,4´-bifenyldiylovými spojkami se přitom přibližoval 

specifickému povrchu nefunkcionalizovaných homopolymerních sítí se stejnou spojkou 

(SBET ~ 600 m2/g). Pozorovaný nárůst specifického povrchu funkcionalizovaných 

porézních sítí s rostoucí délkou meziřetězcové spojky odrážel především nárůst rozsahu 

síťování a zřejmě i skutečnost, že mikro/mesoporozita sítí s 4,4´-bifenyldiylovými 

spojkami byla menší měrou ovlivněna sterickými a elektronickými efekty 

heteroatomických skupin. Mikro/mesoporézní sítě obsahující ~ 50 % monomerních 

jednotek funkcionalizovaných skupinami NO2 (SBET = 400 - 660 m2/g) byly připraveny též 

kopolymerizací ekvimolárních násad složených z komonomerů typu A a komonomeru C 

(průměrný počet ethynylových skupin na molekulu komonomeru = 2).  

Studium funkčních vlastností připravených sítí prokázalo, že funkcionalizace sítí 

skupinami NO2 a CH2OH pozitivně ovlivnila kapacitu těchto sítí při adsorpci oxidu 

uhličitého, a to velmi pravděpodobně díky nárůstu energie interakce mezi adsorbovanými 

molekulami CO2 a povrchem sítí (Tab. 1).  

 

Tab. 1 Kapacita různě funkcionalizovaných sítí při adsorpci CO2, a´, vyjádřená 

v látkovém množství CO2 zachyceném na 1 m2 plochy sítě při 273 K a tlaku CO2 

750 Torr. 

 

Funkční skupina 

přítomná v sítí 
žádná CH2OH NO2 

a´ (μmol CO2/m2) 1,6 2,1 2,5 
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4.3. Nové multiethynylareny s methaniminovými skupinami a jejich katalytická 

polymerizace 

V návaznosti na výsledky předešlé kapitoly byl navržen koncept funkcionalizovaných 

porézních sítí, ve kterých by funkční skupiny nebyly pouze postranními skupinami řetězců 

ovlivňujícími adsorpční vlastnosti sítí, ale tvořily by součást meziřetězcových spojek, 

čímž by přispívaly nejen k funkcionalizaci sítí, ale i ke tvorbě jejich architektury. Jako 

monomery pro tento koncept byly navrženy aromatické ethynylované Schiffovy báze 

obsahující dvě nebo tři benzenová jádra spojena methaniminovou skupinou/skupinami. 

Pro jejich přípravu byla použita kondenzace aldehydických a aminických prekursorů 

v prostředí methanolu, ve kterém docházelo ke srážení produktu, a tedy k požadovanému 

posunu kondenzační rovnováhy. Metoda se ukázala jako univerzálně vhodná a s její 

pomocí bylo připraveno celkem devět převážně nových monomerů obsahujících od dvou 

do čtyř potenciálně polymerizovatelných ethynylových skupin. Příklad diethynylovaných 

monomerů uvádí Obr. 3. UV/vis spektroskopie prokázala, že rozsah konjugace monomerů 

s 1,4-fenylenovými segmenty narůstal s délkou jejich molekul. Zařazení segmentu 

1,3-fenylenového do molekul monomerů rozsah konjugace výrazně snižovalo. 

N CH

CH N CH CH N CH

CH CH N N CH CH

D

T1

T2
meta, para CHCH

 

Obr. 3 Příklad diethynylovaných monomerů typu aromatických Schiffových bazí. 

 

Diethynylované Schiffovy báze byly za optimalizovaných podmínek transformovány 

pomocí koordinační řetězové homopolymerizace katalyzované komplexem [Rh(nbd)acac] 

na mikro/mesoporézní (SBET až 800 m2/g) polyacetylenové sítě, ve kterých byly 

polyacetylenové řetězce propojeny buď kratšími spojkami Ph´-(CH=N)-Ph´, nebo delšími 

spojkami Ph´-(CH=N)-Ph´-(CH=N)-Ph´ (Ph´ je 1,4-fenylen). Příklad kovalentní struktury 

sítí s delšími spojkami obsahujících jak větvící (B) tak lineární (L) jednotky je na Obr 4. 

Rozsah síťování a specifický povrch sítí (Obr. 5) narůstal s rostoucím reakčním časem a s 

rostoucí reakční teplotou. Délka spojky mezi řetězci ovlivňovala částečně distribuci 
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velikostí pórů: s rostoucí délkou spojky narůstalo relativní zastoupení mesopórů v sítích. 

Připravené sítě vykazovaly v důsledku přítomnosti skupin CH=N mírně vyšší (15 %) 

adsorpční kapacitu pro CO2 při 273 K než analogické čistě uhlovodíkové sítě. Většina 

připravených sítí vykazovala fotoluminiscenci (po excitaci zářením 400 nm) s vlnovými 

délkami emisních maxim 460 - 470 nm.  

LB

P(T1) P(T2)

N

N

N

N

N

N

N

N

LB
 

Obr. 4 Funkcionalizované polyacetylenové sítě s delšími spojkami mezi řetězci. 
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Obr. 5 Adsorpční (prázdné symboly) a desorpční (plné symboly) izotermy N2 (77 K) 

na sítích vzniklých z T1 (Obr. 4) za podmínek: P(T1)1: 3 h, lab. teplota, P(T1)2: 168 h, 

lab. teplota, P(T1)3: 168 h, 75 °C. 
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5  Z Á V Ě R  

 Byla popsána příprava nového typu funkcionalizovaných polymerních sítí 

složených z konjugovaných polyacetylenových řetězců substituovaných 

pyridylovými a pyridiniumylovými skupinami v různém, podmínkami syntézy 

laditelném poměru, u kterých je síťování realizováno pomocí spojek typu 

methylen-arylen-methylen. Syntéza sítí spočívá v nekatalyzované spontánní 

polymerizaci ethynylpyridinů s kvaternizačními činidly typu 

bis(brommethyl)arenů. Připravené sítě nevykazovaly permanentní mikroporozitu 

prokazatelnou adsorpcí N2 při 77 K. Sítě však byly aktivní při záchytu CO2 

při 293 K (až 0,73 mmol CO2/g, 750 Torr), a to zřejmě v důsledku změn 

konformace  sítí za laboratorní teploty.  

 Byla popsána příprava nových vysoce funkcionalizovaných konjugovaných 

mikro/mesoporézních polyacetylenových sítí (SBET až 667 m2/g) se skupinami 

NO2, CH2OH a Ph2N v množství až 3,9 mmol/g, jejichž hlavní řetězce byly 

sesíťovany arylenovými spojkami. Pro přípravu sítí byla použita řetězová 

koordinační kopolymerizace nefunkcionalizovaných diethynylarenů 

a  funkcionalizovaných monomerů typu ethynylbenzenů nesoucích 

heteroatomickou skupinu. Sítě se skupinami NO2 vykazovaly až o 58 % vyšší 

kapacitu při adsorpci CO2 (až 2,52 μmol CO2/m2) než nefunkcionalizované 

uhlovodíkové sítě stejného typu zřejmě v důsledku zvýšení energie interakcí mezi 

adsorbovanými molekulami CO2 a funkcionalizovaným povrchem sítí.  

 S použitím nových diethynylovaných aromatických Schiffových bazí 

(připravených v rámci řešení práce) jako monomerů řetězové homopolymerizace 

byla popsána příprava nových funkcionalizovaných konjugovaných 

polyacetylenových sítí s mikro/mesoporézní texturou (SBET až 803 m2/g), jejichž 

hlavní řetězce byly sesíťovany spojkami typu Ph´(CH=N)Ph´ nebo 

Ph´(CH=N)Ph´(N=HC)Ph´ (Ph´ je 1,4-fenylen). Specifický povrch sítí klesal 

s narůstající délkou spojky mezi řetězci, a naopak narůstal s rostoucím rozsahem 

sesíťování. Relativní zastoupení mesopórů v sítích bylo závislé především na typu 

polymerizovaného monomeru.  
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6  A B S T R A C T  

The preparation of a new group of functionalized conjugated polymer networks has 

been described based on spontaneous quaternization polymerization of ethynylpyridines 

with bis(bromomethyl)arenes. The networks consisted of polyacetylene chains with 

pyridyl and pyridiniumyl pendants cross-linked with -CH2(arylene)CH2- links. The 

variation of the ratio of monomer and quaternization agent in the feed modified the ratio 

of pyridyl and pyridiniumyl groups in the networks (pyridyl/pyridiniumyl ratios from 0 to 

1.32). The networks did not exhibit a permanent microporosity that could be confirmed by 

nitrogen adsorption at 77 K. Nevertheless, all networks were active in capture of CO2 

at 293 K (up to 0.73 mmol CO2/g, 750 Torr). It has been hypothesized that CO2 capture 

reflected formation of a temporary porous texture of the networks through conformational 

changes of the network segments enabled by the segments mobility at room temperature.  

The preparation of functionalized conjugated polymer networks with permanent 

micro/mesoporosity (SBET up to 667 m2/g) has been described that was based on chain 

coordination copolymerization of acetylenic monomers. The copolymerization of 

1,4-diethynylbenzene or 4,4´-diethynylbiphenyl with mono or diethynylbenzenes bearing 

NO2 or CH2OH groups has been demonstrated as particularly efficient. The networks 

consisted of polyacetylene chains interconnected by arylene links while linear units of the 

networks possessed pendants substituted with heteroatomic groups in the amount up to 

3.9 mmol/g. The networks functionalized with NO2 or CH2OH groups exhibited up to 

58 % higher adsorption capacity for CO2 than the non-functionalized networks. Most 

probably, this was owing to an enhancement of the energy of interaction of CO2 with the 

surface of the functionalized networks.  

A series of mostly new monomers has been prepared and characterized. The 

monomers were of aromatic Schiff base type and contained two or three ethynylated 

benzene rings connected by methanimine groups. Diethynylated monomers were 

efficiently polymerized in a chain manner to highly functionalized micro/mesoporous 

(SBET up to 803 m2/g) conjugated polyacetylene networks with the main chains 

interconnected with 1,4-phenylene-methanimine links of various length. The relative 

contents of micro- and mesopores in the networks were partly controlled by the structure 

of the monomer used for the polymerization. 
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7  I N T R O D U C T I O N  

7.1. Conjugated microporous polymers (CMP)  

Microporous organic polymers (MOP) [1–3] that have been developed in the last 

decade represent a new type of completely organic porous materials. Owing to a high 

content of micropores (diameter up to 2 nm) that may, moreover, be accompanied by 

mesopores (diameter from 2 to 50 nm) the MOP materials exhibit high specific surface 

areas (SBET) in hundreds or a thousand of m2/g. MOPs possess a permanent porous texture 

that is not changed due to a contact of MOPs with solvents. Similarly as inorganic porous 

materials, the MOP materials are being developed and studied especially with respect to 

their potential applications in adsorption and catalysis [4–8]. Most MOPs have the 

structure of densely covalently interconnected polymer networks [1–3]. This structure 

results in formation of permanent pores in the network since it prevents the segments of 

the network to adopt a tight arrangement.  

 Conjugated microporous polymers (CMP) [9,10] represent an important subclass of 

MOP. The microporosity of CMP is given by high content of densely interconnected rigid 

π-conjugated segments and links (e.g. -CH=CH-, -C≡C-, -C≡C-C≡C-) in CMP. The CMP 

described in the literature have been prepared by step-growth polymerizations mostly with 

the use of coupling reactions [10–12]. The multiethynylarenes possessing from 2 to 6 

terminal ethynyl groups are frequent monomers of these reactions. Multiethynylarenes are 

converted into CMPs mostly by Sonogashira cross-coupling with multihaloarenes. For 

example the polymerization of tetrakis(4-ethynylphenyl)methane with tetrakis(4-

iodophenyl)methane gave CMPs with SBET up to 1900 m2/g [13]. The reduction of the 

number of polymerizable groups in the molecules of monomers led to a reduction of the 

extent of cross-linking and to a decrease in SBET of the products: CMPs prepared 

from triethynylarenes and dihaloarenes exhibited SBET = 500 – 1000 m2/g [14]. 

The incorporation of heteroatomic functional groups into CMP is an important 

task particularly with respect to the adsorption and catalytical application of these 

materials [4,5,15]. The functionalized CMPs are being prepared by direct polymerizations 

of functionalized monomers, that is, however, often complicated from the steric reasons. 

The step-growth polymerizations leading to CMPs require the monomers to contain 
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a sufficient amount of polymerizable groups that could be transformed into network links. 

An additional substitution of the monomers with other non-polymerizable groups may 

therefore be difficult because of the "lack of space" for their appropriate placement. In 

a limited number of cases the heteroatomic groups of CMPs are formed in the course of 

polymerization as the links between the segments of the network: e.g. triazoldiyl links 

formed in polymerization of multiethynylarenes with multiazidoarenes via „click“ reaction 

[13]. The monomers possessing heteroatom(s) in the core and polymerizable groups at the 

edge of the molecule, e.g. tris(4-ethynylphenyl)amine, have also been appropriate for the 

preparation of functionalized CMPs [16]. The syntheses of specifically functionalized 

CMPs have mostly been performed via cross-coupling polymerization with the use of 

a monomer bearing only three polymerizable groups together with a monomer possessing 

two polymerizable groups and another non-polymerizable group(s): e.g. copolymerization 

of 1,3,5-triethynylbenzene with functionalized dibromoarenes into variously 

functionalized CMP with SBET from 140 to 880 m2/g [17–19].  

7.2. Substituted polyacetylenes and mikroporous polyacetylene networks 

Substituted polyacetylenes, i.e. polymers of formulas [−R1C=CR2−]n 

and [−HC=CR−]n, are among the few π-conjugated polymers that are prepared by chain-

growth polymerizations namely of the coordination and (less frequently) quaternization 

types [20–22]. Intensive research on substituted polyacetylenes has begun after 1970 and 

it is mainly focused on the well-soluble linear polymers for photophysical applications. 

Comparatively recently, substituted polyacetylenes with a more complicated architecture 

of macromolecules were prepared and studied [23–25]. In 2012, our group described 

chain-growth coordination polymerization of 1,3-diethynylbenzene, 1,4-diethynylbenzene 

and 4,4´-diethynylbiphenyl into densely interconnected polymer networks of the 

polyacetylene type, in which the polyacetylene chains were cross-linked by arylene links. 

The networks exhibited micro/mesoporous texture with SBET values mostly from 500 to 

1400 m2/g [26–28]. 

The comparison of step-growth polymerizations of multiethynylarenes  (Chapter. 2.1.) 

and chain-growth polymerization of diethynylarenes described by our group reaches 

a clear conclusion: both reactions provide CMP-type polymers; the step-growth 

polymerization, however, requires the use of monomers with a higher number of 
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polymerizable groups than the chain-growth polymerization. The relatively low demand 

for the number of transformed ethynyl groups in the synthesis of polyacetylene CMP is 

interesting from the perspective of potential functionalization of these networks through 

direct polymerization. This consideration has inspired the formulation of the objectives 

of this Thesis.  

 

8  O B J E C T I V E S  O F  T H E  T H E S I S  

 The possibility will be explored of preparing a new, hitherto not described, type 

of polymer networks with polyacetylene chains substituted with quaternized 

pyridiniumyl groups and cross-linked via bifunctional quaternizing agents. The 

spontaneous quaternization polymerization of ethynylpyridine isomers with 

quaternizing agents of bis(bromomethyl)arene type will be applied as the synthetic 

tool. The covalent structure and textural characteristics of the networks will be 

studied in dependence on the conditions of the synthesis. The efficiency of the 

networks prepared in CO2 capture will be evaluated.  

 

 The possibility will be explored of preparing functionalized microporous 

polyacetylene networks via chain coordination copolymerization of functionalized 

and nonfunctionalized ethynylarenes. The relation will be determined between the 

composition and architecture of the monomers including the bulkiness of their 

heteroatomic groups on one side and the course of polymerization, covalent 

structure and textural characteristics of the networks on the other side. The 

influence of the functionalization of the networks possessing appropriate specific 

surface area on their capacity in CO2 capture will be evaluated.  

 

 New aromatic Schiff base type arylacetylenes with ethynylated benzene rings 

joined by methanimine groups will be prepared. The possibility will be explored to 

polymerize these monomers into polyacetylene and polycyclotrimer networks 

under preservation of methanimine groups. The influence of composition and 

architecture of the monomers on the course of polymerization, covalent structure 

and texture of the networks will be evaluated. 
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9  R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  

9.1.  Conjugated polyacetylene networks prepared by spontaneous polymerization 

of ethynylpyridines with bis(bromomethyl)arenes 

The spontaneous quaternization polymerization of ethynylpyridines (EPy) activated by 

monofunctional quaternization agents (QA) of alkylhalogenide type is well known from 

the literature [22,29–31]. This polymerization provides linear poly(N-alkyl-

ethynylpyridinium halogenide)s (Scheme 1A). The objectives of the thesis contained 

a task to modify this polymerization into a reaction leading to densely cross-linked 

polyacetylene networks with potential porous texture. We have proposed to solve this task 

by an application of bifunctional QAs (see Scheme 1B) that were believed to provide 

interconnection of polyacetylene chains into a polymer network.  
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Scheme 1 A) Polymerization of EPy with a monofunctional QA known from the 

literature, B) polymerization of EPy with bifunctional QA proposed and used in Thesis for 

preparation of polyacetylene networks. Ar = arylene. 
 

Three positional EPy isomers were used as the monomers and they were combined 

with QAs: 1,4-bis(bromomethyl)benzene, 2,6-bis(bromomethyl)naphthalene, 4,4´-

bis(bromomethyl)-1,1´-biphenyl, 2,2´-bis(bromomethyl)-1,1´-biphenyl a 2,2´-

bis(bromomethyl)-1,1´-binaphthyl. The efficiency of the polymerization evaluated in 

terms of the polymer yield and extent of cross-linking increased in the monomer order: 
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3EPy ˂˂ 2EPy ˂ 4EPy. The networks prepared from 4EPy contained only linear 

monomeric units with non-quaternized pyridyl groups (units L, Scheme 1B) and 

quaternized branching units with pyridiniumyl groups interconnected by links 

CH2(arylene)CH2 (units B, Scheme 1B). The content of non-quaternized and quaternized 

units in the networks [expressed as the ratio N:N+] and simultaneously the extent 

of cross-linking of the networks were dependent on the ratio 4EPy:QA in the feed 

(expressed e.g. as ratio N:Br, Fig. 1). The networks did not possess a permanent 

micro/mesoporosity measurable by N2 adsorption at 77 K. Nevertheless, all the networks 

were active in CO2 capture at 293 K (up to 0.73 mmol/g at 750 Torr CO2, Fig. 1). 

An unusual behavior of the networks (the adsorption activity at room temperature and 

inactivity at 77 K) most probably reflected conformational changes of the networks with 

increasing temperature that could result from a partial rotation around bonds connecting 

CH2 groups with rigid segments of the networks. This could lead to the formation 

of temporary pores in the networks efficient in the adsorption of CO2. The CO2 capture 

could be also contributed by penetration of CO2 into nonporous segments of the polymer 

as it was described in the literature for other sorbents that, however, possessed 

a permanent microporosity [32,33]. This assumption is supported by significant hystereses 

on CO2 adsorption/desorption isotherms recorded on our networks (Fig. 1).  
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Fig. 1 Content of non-quaternized and quaternized units in networks (ratio N:N+) vs. mole 

ratio of 4EPy and 1,4-bis(bromomethyl)benzene expressed by ratio N:Br. CO2 

adsorption/desorption isotherms on polymer 3 at 293 K. 



21 
 
 

9.2. Functionalized conjugated polyacetylene networks prepared 

by copolymerization of ethynylarenes catalyzed with [Rh(nbd)acac] 

Recently our group described a chain homopolymerization of diethynylarenes as 

a powerful tool for the preparation of micro/mesoporous hydrocarbon polymer networks. 

The networks contained polyacetylene chains interconnected by arylene links [26–28]. 

With the aim to functionalize these networks we proposed, optimized and described 

synthetic paths based on the copolymerization of equimolar feeds of hydrocarbon 

diethynylarenes (comonomers A, Fig. 2) and functionalized mono- and diethynylarenes 

(comonomers B and C, Fig. 2).  
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Fig. 2 Applied comonomers and covalent structure of polyacetylene network prepared by 

chain copolymerization of comonomers A and B catalyzed with [Rh(nbd)acac].  

 

Fig. 2 shows the covalent structure of the networks prepared from A and B 

comonomers (average number of ethynyl groups per one comonomer molecule = 1.5). 
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The networks contained non-functionalized (LN) and functionalized (LF) linear units 

derived from A and B comonomers and branching units (BN) derived from comonomers 

A. The content of functionalized units in the network was mostly similar to the content 

of a functionalized comonomer in the feed. The networks functionalized with Ph2N groups 

were nonporous due to excessive bulkiness of Ph2N groups. On the contrary, the networks 

with less bulky functional groups (NO2 and CH2OH) exhibited micro/mesoporous texture 

with SBET values ~ 200 m2/g (networks interconnected with 1,4-phenylene links) and SBET 

values ~ 450 m2/g (networks interconnected with 4,4´-biphenyldiyl links). The specific 

surface area of the functionalized networks with 4,4´-biphenyldiyl links was approaching 

to that of the non-functionalized homopolymer networks with the same links (SBET ~ 600 

m2/g). The increase in specific surface area of the functionalized porous networks with 

increasing length of the inter-chain links reflected the increase in the extent 

of cross-linking and most probably also the fact that the micro/mesoporosity 

of the networks with 4,4´-biphenyldiyl links was less affected by steric and electronic 

effects of heteroatomic groups. Micro/mesoprézní networks containing ~ 50 % monomeric 

units functionalized with NO2 groups (SBET = 400 - 660 m2/g) were prepared also 

by copolymerization of equimolar feeds consisting of comonomer C combined with a 

comonomer A (average number of ethynyl groups per one monomer molecule = 2).  

The study of the functional properties of the networks revealed that the 

functionalization of the networks with NO2 and CH2OH groups enhanced the capacity of 

the networks in CO2 adsorption (Tab. 1). This was most probably due to an enhancement 

of the energy of interaction between adsorbed CO2 molecules and the network surface.  

 

Tab. 1 Influence of the functionalization of the polyacetylene networks on their 

adsorption capacity for CO2, a´, representing the amount of CO2 trapped on the network 

surface of 1 m2 at 273 K and CO2 pressure of 750 Torr. 

 

Functional group 

 in the network  
None CH2OH NO2 

a´ (μmol CO2/m2) 1.6 2.1 2.5 
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9.3. New multiethynylarenes with methanimine groups and their catalytic 

polymerization 

Following the results of the previous chapter we proposed a concept of functionalized 

porous networks in which the functional groups are not pendant groups affecting only 

the adsorption properties of the networks but they form a part of inter-chain links 

contributing not only to the functionalization of the networks, but also to the network 

architecture. The ethynylated Schiff bases containing two or three benzene rings joined 

by methanimine group(s) were proposed as the monomers for this concept. 

The condensation of aldehyde and amine precursors was used for the synthesis 

of the monomers. The condensations were performed in methanol in which 

the precipitation of the products occurred that shifted the condensation equilibrium 

in favor of the products. The universality of this method allowed us to prepare nine mostly 

new monomers containing from two to four ethynyl groups that can be potentially 

polymerized. An example of diethynylated monomers is given in Fig. 3. UV/vis 

spectroscopy showed that the extent of conjugation of the monomers with 1,4-phenylene 

segments was increasing with increasing length of the molecules. The incorporation 

of 1,3-phenylene segments into the monomer molecules deteriorated the extent 

of conjugation.  

N CH

CH N CH CH N CH

CH CH N N CH CH

D

T1

T2
meta, para CHCH

 

Fig. 3 Examples of diethynylated monomers of aromatic Schiff base type.  

 

Diethynylated Schiff bases were transformed via chain coordination homo-

polymerization catalyzed by [Rh(nbd)acac] into micro/mesoporous polyacetylene 

networks (SBET up to 800 m2/g). The polyacetylene chains were interconnected by either 

shorter links Ph´-(CH=N)-Ph´ or longer links Ph´-(CH=N)-Ph´-(CH=N)-Ph´ (Ph´ is 

1,4-phenylene) in the networks. An example of the covalent structure of a network with 

longer links [containing both branching (B) and linear (L) units] is shown in Fig. 4. 
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The extent of cross-linking and the specific surface area of the networks increased with 

increasing reaction time and temperature (Fig. 5). The length of the links partly influenced 

the pore size distribution: the relative content of mesopores increased with increasing 

length of the links. The presence of CH=N groups in the networks was manifested by a 

slightly higher (15 %) adsorption capacity for CO2 (273 K) of these networks compared 

with analogous hydrocarbon networks. Most networks exhibited photoluminescence 

(excitation at 400 nm) with the wavelength of emission maxima of 460 - 470 nm.  
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Fig. 4 Functionalized polyacetylene networks with longer links between chains. 
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Fig. 5 N2 adsorption (empty symbols) and desorption (full symbols) isotherms (77 K) on 

networks prepared from T1 (Fig. 4). Conditions of the synthesis: P(T1)1: 3 h, room 

temperature, P(T1)2: 168 h, room temperature, P(T1)3: 168 h, 75 °C. 
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1 0  C O N C L U S I O N S  

 The preparation of a new group of functionalized polymer networks has been 

described which consisted of conjugated polyacetylene main chains substituted with 

pyridyl and pyridiniumyl groups (in a tunable ratio) cross-linked by methylene-

arylene-methylene links. The synthesis consisted in a spontaneous polymerization of 

ethynylpyridines with quaternization agents of bis(bromomethyl)arene type. The 

networks did not exhibit a permanent microporosity that could be confirmed by 

nitrogen adsorption method at 77 K. Nevertheless, all networks were active in capture 

of CO2 at 293 K (up to 0,73 mmol CO2/g, 750 Torr) most probably owing to 

conformation changes available at room temperature 

 The preparation of new highly functionalized micro/mesoporous conjugated 

polyacetylene networks (SBET up to 667 m2/g) has been described. The networks were 

cross-linked with arylene links and contained NO2, CH2OH and Ph2N groups (up to 

3,9 mmol/g). The networks were prepared by chain coordination copolymerization 

of non-functionalized diethynylarenes and ethynylbenzenes bearing a heteroatomic 

group. The networks with NO2 groups exhibited up to 58 % higher adsorption capacity 

for CO2 (up to 2,52 μmol CO2/m2) than non-functionalized hydrocarbon networks of 

the same type owing to higher energy of interaction of CO2 with the functionalized 

surface.  

 New diethynylated aromatic Schiff bases (prepared in the frame of the Thesis) were 

used as the monomers of a chain homopolymerization leading to new functionalized 

conjugated polyacetylene networks with micro/mesoporous texture (SBET up to 803 

m2/g). The main chains of the networks were cross-lined with the links of 

Ph´(CH=N)Ph´ or Ph´(CH=N)Ph´(N=HC)Ph´ type (Ph´ is 1,4-fenylen). The specific 

surface area of the networks decreased with increasing length of links and increased 

with increasing extent of cross-linking. The relative content of mesopores in the 

networks was influenced mainly by the type of the monomer used for the 

polymerization.  
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[13] J.R. Holst, E. Stöckel, D.J. Adams, A.I. Cooper, Macromolecules 43 (2010) 

8531–8538. 

[14] J.-X. Jiang, F. Su, A. Trewin, C.D. Wood, H. Niu, J.T.A. Jones, Y.Z. Khimyak, 

A.I. Cooper, J. Am. Chem. Soc. 130 (2008) 7710–7720. 

[15] C. Zhang, X. Yang, Y. Zhao, X. Wang, M. Yu, J.-X. Jiang, Polymer 61 (2015) 

36–41. 

[16] S. Ren, R. Dawson, A. Laybourn, J.-X. Jiang, Y. Khimyak, D.J. Adams, A.I. 

Cooper, Polym. Chem. 3 (2012) 928–934. 

[17] R. Dawson, A. Laybourn, R. Clowes, Y.Z. Khimyak, D.J. Adams, A.I. Cooper, 

Macromolecules 42 (2009) 8809–8816. 

[18] X. Du, Y. Sun, B. Tan, Q. Teng, X. Yao, C. Su, W. Wang, Chem. Commun. 46 

(2010) 970–972. 



27 
 
 

[19] V. Guillerm, Ł.J. Weseliński, M. Alkordi, M.I.H. Mohideen, Y. Belmabkhout, 

A.J. Cairns, M. Eddaoudi, Chem. Commun. 50 (2014) 1937–1940. 

[20] M. Shiotsuki, F. Sanda, T. Masuda, Polym. Chem. 2 (2011) 1044–1058. 

[21] J. Sedláček, H. Balcar, Polym. Rev. (2016) doi: 

10.1080/15583724.2016.1144207. 

[22] S. Subramanyam, A. Blumstein, Makromol. Chem., Rapid Commun. 12 (1991) 

23–30. 

[23] X. Zhan, M. Yang, G. Xu, X. Liu, P. Ye, Macromol. Rapid Commun. 22 (2001) 

358–362. 

[24] Z. Dong, Z. Ye, Appl. Catal. A Gen. 489 (2015) 61–71. 

[25] K. Kanki, T. Masuda, Macromolecules 36 (2003) 1500–1504. 

[26] V. Hanková, E. Slováková, J. Zedník, J. Vohlídal, R. Sivkova, H. Balcar, A. 

Zukal, J. Brus, J. Sedláček, Macromol. Rapid Commun. 33 (2012) 158–163. 

[27] E. Slováková, A. Zukal, J. Brus, H. Balcar, L. Brabec, D. Bondarev, J. Sedláček, 

Macromol. Chem. Phys. 215 (2014) 1855–1869. 

[28] E. Slováková, M. Ješelnik, E. Žagar, J. Zedník, J. Sedláček, S. Kovačič, 

Macromolecules 47 (2014) 4864–4869. 

[29] S. Subramanyam, A. Blumstein, K.-P. Li, Macromolecules 25 (1992) 2065–2069. 

[30] S. Subramanyam, A. Blumstein, Macromolecules 25 (1992) 4058–4064. 

[31] Y.-S. Gal, S.-H. Jin, J.-W. Park, K. Taek, J. Ind. Eng. Chem. 17 (2011) 282–286. 

[32] A. Zukal, E. Slováková, H. Balcar, J. Sedláček, Macromol. Chem. Phys. 214 

(2013) 2016–2026. 

[33] J. Jeromenok, J. Weber, Langmuir 29 (2013) 12982−12989. 

 



28   
 
 

1 2  P Ř Í L O H Y  /  A P E N D I X  

A. Seznam publikací použitých v disertační práci 

 S. Petrášová, A. Zukal, J. Brus, H. Balcar, J. Pastva, J. Zedník, J. Sedláček; New 

hyper-crosslinked partly conjugated networks with tunable composition by 

spontaneous polymerization of ethynylpyridines with bis(bromomethyl)arenes: 

synthesis, spectral properties, and activity in CO2 capture; Macromolecular 

Chemistry and Physics, 2013, 214, 2856-2866. 

 

 S. Stahlová, E. Slováková, P. Vaňkátová, A. Zukal, M. Kubů, J. Brus, D. Bondarev, 

R. Moučka, J. Sedláček; Chain-growth copolymerization of functionalized 

ethynylarenes with 1,4-diethynylbenzene and 4,4´-diethynylbiphenyl into 

conjugated porous networks; European Polymer Journal, 2015, 67, 252-263. 

 

 S. Stahlová, J. Sedláček, J. Svoboda, M. Polášek, J. Zedník; Aromatic Schiff Bases 

Multiply Substituted with Terminal Ethynyl Groups: Potential Building Blocks for 

Conjugated Polymers and Oligomers; Australian Journal of Chemistry, 2015, 68(8), 

1237-1248. 

 



29 
 
 

B. Seznam konferenčních příspěvků 

Přednášky: 

 Sedláček J., Bonarev D., Balcar H., Zukal A., Slováková E., Petrášová S. New type 

of microporous conjugated networks prepared by chain coordination polymerization 

of diethynylarenes, 7th European Centre for Nanostructured Polymers (ECNP), 

Česká republika, Praha, 24. – 27. dubna 2012. 

 Petrášová S., Sedláček J., Balcar H. Polymer networks derived from 

ethynylpyridines, Seminar of Students 2013, Česká Republika, Liblice, 24. – 26. 4. 

2013. 

 Sedláček J., Slováková E., Petrášová S., Balcar H., Zukal A., Brus J., Kovačič S. 

Conjugated Porous Polymers by Chain-growth Polymerization of Multifunctional 

Ethynylarenes, VIII. česko-slovenská konference Polymery, Česká republika, Třešť, 

6. – 9. říjena 2014. 



30   
 
 

Postery: 

 Faukner T., Petrášová S., Zedník J., Sedláček J. Polyacetylene type polymers with 

terminal triple bonds in the side chains: preparation, characterization and 

postpolymerization modification, 11th Pannonian International Symposium on 

Catalysis, Austria, Obergurgl, 3. - 7. září 2012. 

 Faukner T., Petrášová S., Zedník J., Sedláček J. Substituted polyacetylenes cross-

linked by transition metal catalysed reactions, 44. Symposium on Catalysis, Česká 

republika, Praha, 5. - 6. listopadu 2012. 

 Petrášová S., Faukner T., Zukal A., Zedník J., Sedláček J.. Polymer Networks 

Derived From Ethynylpyridines, APME2013 - IUPAC 10th International 

Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, Durham, UK, 

18. – 22. srpna 2013. 

 Sedláček J., Petrášová S., Slováková E., Vaňkátová P., Balcar H., Pastva J., Zukal 

A. Preparation of nitro group containing conjugated microporous polymers, 45th 

Symposium on Catalysis, Česká republika, Praha, 4. – 6. listopadu 2013. 

 Stahlová S., Slováková E., Zedník J., Zukal A., Balcar H., Sedláček J. 

Funkctionalized Microporous Polyacetylene type Networks by Copolymerizations 

of Ethynylarenes with [Rh(nbd)acac] Catalyst, 46th Symposium on Catalysis, Česká 

republika, Praha, 3. – 5. listopadu 2014. 

 Sedláček J., Stahlová S., Slováková E., Hašková A., Havelková L., Zedník J., 

Balcar H., Kubů M., Zukal A. Hyper-cross-linked conjugated microporous networks 

by combination of polyacetylene and Schiff base chemistry, 47th Symposium on 

Catalysis, Česká republika, Praha, 2. – 4. listopadu 2015. 

 

 



31 
 
 

C. Životopis 

O S O B N Í  Ú D A J E  

Jméno a příjmení:   Mgr. Sabina Stahlová 

Rodné příjmení:   Petrášová 

Bydliště:    Praha 

Datum narození:   11. 3. 1987 

Místo narození:   Přerov 

Občanství:   Česká republika 

 

V Z D Ě L Á N Í  

2011 - Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 

 Obor Makromolekulární chemie (doktorské studium) 

Dizertační práce: Funkcionalizované mikroporézní polymerní sítě 

připravené z ethynylarenů. 

 

2009 - 2011 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 

 Obor Klinická a toxikologická analýza (magisterské studium) 

Diplomová práce: Charakterizace poly(1,4-diethynylbenzen)u 

metodou IGC. 

 

2006 - 2009 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 

 Obor Klinická a toxikologická analýza (bakalářské studium) 

Bakalářská práce: Tenkovrstvá chromatografie anthrachinonových 

barviv. 

 

P R O J E K T Y  

 Hlavní řešitel: Sabina Stahlová, projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy v 

Praze, číslo projektu: GA UK 574612 B-CH. 


