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Afinitní diagram
Afinitní diagram patří do skupiny sedmi „nových“ nástrojů managementu
kvalitya využíváme jej při zjišťování a identifikování problému.
Afinitní diagram je vhodným nástrojem pro vytvoření a uspořádání velkého
množstvíinformací týkajících se určitého problému. Afinitní diagram pomáhá tyto
informaceuspořádat do přirozených skupin aobjasnit tak strukturu řešených
problémů. Ukazuje se jako velice účinný zejména tam, kde tradiční postupy
nevedou k požadovanému cíli.
Tvorba afinitního diagramu probíhá v týmu a při jeho zpracování se uplatňuje
zejménaintuitivní myšlení. Profesní složení týmu by mělo přibližně korespondovat
s řešenou problematikou,avšak je vhodné tým doplnit i o "neodborníky" se
všeobecnými znalostmi.
Prvním krokem by mělo být jednoznačné vymezení problému. Pro udržení
pozornosti týmuse doporučuje zapsat řešený problém na viditelné místo. Úkolem
týmu je pomocí brainstormingu shromáždit náměty, které by mohly přispět k vyřešení
problému. Je snahou získat co nejvíce námětů, neboť se předpokládá, že čím jich
bude více, tím je pravděpodobnější,že se mezi nimi vyskytnou náměty, které mohou
zásadně přispět k vyřešení problému. Náměty získané pomocí brainstormingu lze
dále doplnit informacemi získanými z jinýchzdrojů, jako jsou literární rešerše,
konzultace s odborníky, přímá pozorování a podobně. Všechny získané náměty se
průběžně zapisují na kartičky. Je vhodné, aby záznam provádělmoderátor nebo
zvolený zapisovatela každý námět byl jasně formulován. Po ukončení diskuse se
kartičky se získanými náměty rozmístí na dostatečně velkou plochua následuje jejich
seskupování podle příbuznosti do přirozených skupin. Toto seskupováníby členové
týmu měli provádět v tichosti. Fázi seskupování námětu by moderátor měl ve
vhodném čase ukončit, aby počet vytvořených skupin nebyl ani příliš malý, anipříliš
velký,doporučuje se cca 7-10 skupin.

Obrázek 1 Struktura afinitního diagramu

Obrázek 2 Afinitní diagram požadavků zákazníků na svařovací drát

Důležitým krokem následujícím po vytvoření skupin příbuzných námětů je
jejich pojmenování,které by mělo jednotlivé skupiny výstižně charakterizovat. Na
základě dosažených výsledků se pak sestrojí afinitní diagram, který názorně
zobrazuje všechny náměty uspořádané do skupin. Diagram se ještě někdy doplňuje
zobrazením vzájemných vazeb mezi náměty či skupinami.
Použití afinitního diagramu je vhodné zejména v těch případech, kdy řešený
problém jesložitý a obtížně zpracovatelný, vyžaduje zapojení skupiny řešitelů nebo
vyžaduje řešení,které neodpovídá tradičnímu přístupu. Afinitní diagram lze doporučit
v řadě situací při odhalování podstaty problému či hledání způsobu jejich řešení. Lze
ho velmi dobře využítpři hledání odpovědí na otázky typu: "Co všechno můžeme
udělat pro zlepšení kvality našich výrobku?", „Jak zvýšit účinnost vzdělávání
pracovníků?",„Jaké vlastnosti byměl mít náš nový výrobek?",„Jak dosáhnout lepší
motivace pracovníků?",„Jak koncipovatpolitiku kvality firmy?", "Co všechno lze udělat
pro zavedení TQM ve firmě?" atd.

Kontrolní otázky:

1. K čemu slouží afinitní diagram?.
2. Jaká metoda se využívá při tvorbě afinitního diagramu?

Řešení:
1. K čemu slouží afinitní diagram?
Afinitní diagram využíváme při zjišťování a identifikování problému. Diagram je
vhodným nástrojem pro vytvoření a uspořádání velkého množstvíinformací
týkajících se určitého problému.

2. Jaká metoda se využívá při tvorbě afinitního diagramu?
Vytvoření afinitního diagramu je týmová práce a využívá se při tom metoda
brainstormingu.
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