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Maticový diagram
Maticový diagram se používá k posouzení vzájemných souvislostí mezi dvěma
nebo víceoblastmi problému. Jeho použití pomáhá lokalizovat a odstranit bílámísta
v informačníbázi vztahující se k problému, identifikovat nejdůležitější prvky
jednotlivých oblastí a optimalizovat jejich hodnoty. Nejčastěji se využívají maticové
diagramy tvaru "L", méně seuplatňují maticové diagramy tvaru "T", "Y" a "X", které
jsou kombinacemi několika diagramů tvaru "L".

Maticový diagram tvaru "L" je dvojrozměrný diagram (matice), který
vysvětlujesouvislosti mezi dvěma oblastmi, jež se skládají z řady prvků. Jednotlivé
oblasti v maticovém diagramu mohou představovat téměř cokoliv, mohou to být
činnosti, seznam položek, vlastnosti výrobku, parametry procesu atd.

Obrázek 1 Maticový diagram tvaru "L"

Maticový diagram tvaru "T" bývá používán pro posouzení vzájemných vztahů
prvků dvou proměnných k prvkům jedné společné proměnné. Diagram tohoto typu

může vzniknout spojením dvou maticových diagramů tvaru "L", u nichž se objevuje
stejná proměnná, například spojením maticových diagramů zobrazujících vzájemné
vztahy mezi požadavky zákazníka a znaky kvality výrobku a mezi znaky kvality
výrobku a parametry procesu.
Práce týmu zpracovávajícího maticový diagram začíná vymezením oblastí
problému (proměnných) a stanovením jejich prvků. K určení dostatečně konkrétních
prvků jednotlivých oblastí je vhodné využít systematický diagram. Poté se sestrojí
odpovídající typ maticového diagramu, v němž se stanovené prvky zaznamenají do
záhlaví jednotlivých sloupců a řádků. V další fázi tým analyzuje a kvalitativně hodnotí
míru vzájemných vztahů mezijednotlivými prvky oblastí. Obvykle se rozlišují čtyři
úrovně vztahu: silná závislost, průměrná závislost, slabá závislost a nezávislost. Míra
závislosti mezi jednotlivými prvky se vyjadřuje vhodnězvolenými grafickými symboly
(případně bodovým hodnocením), kterése zapisují do buněk maticového diagramu.

Obrázek 2 Maticový diagram tvaru "T"

Kontrolní otázky:

1. Co vyjadřuje maticový diagram tvaru „L“?

Řešení:
1. Co vyjadřuje maticový diagram tvaru „L“?
Maticový diagram vyjadřujesouvislosti mezi dvěma oblastmi, jež se skládají z
řady prvků. Jednotlivé oblasti v maticovém diagramu mohou představovat
téměř cokoliv, mohou to být činnosti, seznam položek, vlastnosti výrobku,
parametry procesu atd.
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