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Diagram PDPC
Diagram PDPC (Proces DecisionProgramm Chart) je nástroj, pomocí něhož
se identifikujímožné problémy, které mohou nastat při realizaci plánovaných činností
a navrhují se vhodná protiopatření. Jeho použitím lze minimalizovat riziko
výskytuproblémů při provádění plánovaných činností. Základní myšlenkový postup je
u tohoto nástroje v principustejný jako u metody FMEAprocesu.
V první fázi zpracování diagramu PDPC nejprve tým sestrojuje systematický
(stromový) diagram zvolené plánované činnosti. Po jednotlivých větvích se pak
pomocíbrainstormingu pro činnostiz pravé strany systematického diagramu hledají
odpovědi na otázky:
•

Jaké problémy mohou při zajišťování této činnosti nastat?

•

Jaká opatření by mělabýt naplánována, abychom předešli těmto možným
problémům?

Odpovědi na druhou otázku (plánovaná opatření) moderátor zapisuje vpravo od
původníchokének systematického diagramu. Aby se tato opatření odlišila od struktury
systematickéhodiagramu, nerámují se do obdélníků, ale do "obláčků" a doplňují se
šipkami,jež směřují k příslušným dílčím činnostem.Při hledání vhodných opatření lze
využít tytoalternativy:
•

Vyhnutí se problému (nalezení alternativních činností).

•

Snížení pravděpodobnosti výskytu problému (změny činností nebo doplnění
činností,které vedou ke snížení pravděpodobnosti výskytu problému).

•

Připravenost na možný výskyt problému (plánování činností vedoucích
ke zvládnutíproblému, pokud nastane).

Diagram PDPC se používá zejména v případech, kdy se jedná o nové úkoly nebo
novépodmínky jejich řešení, plán činností je složitý, je zvýšené riziko výskytu
problému neboje dosažení cíle striktněčasově limitováno. Zpracovaný diagram PDPC
formuje základ plánupreventivních opatření proti možným problémům a výrazně
přispívá k tomu, aby se úkoly dařily dělat správně napoprvé.

Obrázek 1 Příklad diagramu PDPC
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Analyzovat a vybrat
vhodné metody.

V organizaci se nenajde
vhodný odborník, který by
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Realizovat pilotní projekty.

Nebude k dispozici
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Kontrolní otázky:

1. Jaký je význam diagramu PDPC?
2. Jaké metody se využívají při analýze údajů v matici?

Řešení:
1. Jaký je význam diagramu PDPC?
Diagram PDPC je nástroj zaměřený na prevenci, pomocí něhož se
identifikujímožné problémy, které mohou nastat při realizaci plánovaných činností
a navrhují se vhodná protiopatření. Jeho použitím lze minimalizovat riziko
výskytuproblémů při provádění plánovaných činností.
2. Na jaké otázky hledáme odpověď po rozkladu na dílčí činnosti?
•

Jaké mohou nastat problémy?

•

Co je potřeba učinit, abychom předpokládaným problémům předešli?
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