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The Brøset Violence Checklist (BVC) 

 

Interpretace skórování: 

• Skóre 0  = riziko násilí je nízké 

• Skóre 1–2  = riziko násilí je střední. Měla by být přijata preventivní opatření. 

• Skóre nad 2  = riziko násilí je velmi vysoké. Měla by být přijata preventivní opatření, 

a kromě toho by měl být vypracován plán pro zvládání potenciálního násilí.  

 

Operacionalizace chování/položek: 

• Zmatený/á – projevuje se zjevně zmatený a dezorientovaný – možné v čase, místě 

nebo osobě. 

 

• Podrážděný/á – snadno rozčilený nebo naštvaný. Neschopnost tolerovat přítomnost 

ostatních. 

 

• Bouřlivá/ý – chovající se zjevně „hlasitě“ nebo hlučně. Například bouchá dveřmi, 

vykřikne, když mluví atd.  

 

• Fyzicky ohrožující – je jasný záměr fyzicky ohrozit jinou osobu. Příkladem je zaujetí 

agresivního postoje; popadnutí/držení oblečení jiného člověka; zvedání paží, nohou, 

pěstí nebo snaha dát hlavičku /udeřit hlavou/ druhé.  

 

• Verbálně ohrožující – verbální výbuch, který je více než jen zvýšení hlasu; a kde je 

jasný záměr zastrašit nebo ohrozit jinou osobu. Například verbální útoky, zneužívání, 

osočování, verbálně neutrální komentáře pronesené vrčivým agresivním způsobem.  

 

• Útočící na objekty – útok zaměřený na předmět, a ne na jednotlivce. Například 

nahodilé házení předmětem; bouchání nebo rozbíjení oken; kopání, bouchání nebo 

mlácení do předmětu; nebo rozbíjení nábytku.  

 

Poznámka: Pro položky fyzicky ohrožující chování, slovně ohrožující a útočící na objekty 

byla použita the Behavioural Status Index (Reed, Woods & Robinson, 2000) se souhlasem 

jednoho z autorů (Woods).   

 

V případě použití BVC v češtině prosím kontaktujte Jaroslava Pekara z Vysoké školy 

zdravotnické, o. p. s. na adrese: pekara@vszdrav.cz 
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The Brøset Violence Checklist  

Brøset Violence Checklist (BVC©) – rychlé instrukce: 
Hodnocení pacienta v dohodnutý čas na každé směně. 

Absence násilného chování přísluší skóre 0. Přítomnost 

násilného chování udává skóre 1. Maximální skóre 

(CELKEM) je 6. Pokud je chování u známého pacienta 

normální, např. pokud je dobře známé, že je obvykle zmatený 

(byl již takový delší dobu) přísluší skóre 0, pokud dojde 

k nové zmatenosti nebo její zvýraznění, přísluší skoré 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o pacientovi 

Úterý
Ráno Večer Noc

 Zmatený/á
Podrážděný/á

Bouřlivá/ý
Fyzicky ohrožující

Verbálně ohrožující
Útočící na objekty

CELKEM

/        /Pondělí
Ráno Večer Noc

 Zmatený/á
Podrážděný/á

Bouřlivá/ý
Fyzicky ohrožující

Verbálně ohrožující
Útočící na objekty

CELKEM

/        /

Středa
Ráno Večer Noc

 Zmatený/á
Podrážděný/á

Bouřlivá/ý
Fyzicky ohrožující

Verbálně ohrožující
Útočící na objekty

CELKEM

/        / Čtvrtek 
Ráno Večer Noc

 Zmatený/á
Podrážděný/á

Bouřlivá/ý
Fyzicky ohrožující

Verbálně ohrožující
Útočící na objekty

CELKEM

/        /

Pátek 
Ráno Večer Noc

 Zmatený/á
Podrážděný/á

Bouřlivá/ý
Fyzicky ohrožující

Verbálně ohrožující
Útočící na objekty

CELKEM

/        / Sobota
Ráno Večer Noc

 Zmatený/á
Podrážděný/á

Bouřlivá/ý
Fyzicky ohrožující

Verbálně ohrožující
Útočící na objekty

CELKEM

/        /

Neděle 
Ráno Večer Noc

 Zmatený/á
Podrážděný/á

Bouřlivá/ý
Fyzicky ohrožující

Verbálně ohrožující
Útočící na objekty

CELKEM

/        /


