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JUDr. Věra Jirásková, CSc. urodziła się w 1951 r.
W 1974 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Jest znaną czeską konstytucjonalistką zatrudnioną od 1975 r. w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Karola w Pradze. Pracę doktorską obroniła w 1983 r. W pracy naukowej zajmuje się czeskim prawem
konstytucyjnym i prawem konstytucyjnym porównawczym. Odbyła staże
naukowe na wydziałach prawa w Hamburgu, Sofii, Zurychu i Bratysławie.
Brała udział w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych w Czechach i za granicą. Jest autorką i współautorką licznych monografii, studiów, artykułów, recenzji i podręczników. Uczestniczyła w realizacji kilku grantów, które były związane przede wszystkim z problematyką
wstąpienia Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej, transformacji systemów
konstytucyjnych państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz konstytucyjnych aspektów bezpieczeństwa Republiki Czeskiej.
Ze środowiskiem polskich konstytucjonalistów współpracuje od drugiej połowy
lat osiemdziesiątych XX w. Posiada szerokie kontakty naukowe w Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie
Gdańskim. Wspólnie z mężem, doc. JUDr. Jiřím Jiráskiem, CSc. stali się stopniowo głównymi organizatorami ze strony czeskiej polsko-czeskiej współpracy
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naukowej. Z ich inicjatywy w 2009 r. po długiej przerwie odrodziły się polsko-czeskie prawnicze seminaria naukowe odbywane przemiennie co dwa lata
w Republice Czeskiej i w Polsce (2009 – Toruń, 2011 – Praga, 2013 – Toruń,
2015 – Praga, 2017 – Krynica, 2019 – Ołomuniec). W trakcie tych wydarzeń
podejmowane są najważniejsze aktualne kwestie ustrojowe obu państw. Wynikiem tych spotkań są bardzo interesujące publikacje książkowe pokazujące tożsame problemy i sposoby ich rozwiązania w naszych krajach.
Szczególna jest współpraca JUDr. Věry Jiráskovej, CSc. z Uniwersytetem
Łódzkim. Począwszy od 2002 r. uczestniczyła w trzech edycjach konferencji naukowych organizowanych przez Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, zamieszczając
następnie w czeskich czasopismach prawniczych sprawozdania z tych wydarzeń. Z jej inicjatywy łódzcy konstytucjonaliści wielokrotnie uczestniczyli w konferencjach naukowych organizowanych przez Wydział Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. JUDr. Věra Jirásková, CSc. jest również autorką
i recenzentką artykułów ukazujących się w wydawanym wspólnie przez Uniwersytet Łódzki i Łódzkie Towarzystwo Naukowe interdyscyplinarnym periodyku naukowym „Studia Wyborcze”.
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