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Vývojový diagram
Pomocí vývojového diagramu lze graficky přehledně zobrazit jakýkoliv proces.
Diagram chronologicky zobrazuje jednotlivé operace procesu a vazby mezi nimi.
Grafické znázornění nám usnadňuje pochopení, jak proces funguje, co je vstupem a
co výstupem u dílčích kroků a odhaluje případné zbytečné nebo duplicitní činnosti
nebo naopak chybějící.
Nejjednodušší typ je liniový vývojový diagram, který v časové posloupnosti
znázorňuje jednotlivé činnosti a vazby mezi nimi. Pokud vývojový diagram doplníme
o odpovědnosti za každou činnost, označujeme jej za integrovaný vývojový diagram
s maticí odpovědnosti.
Při zpracování vývojových diagramů se používá zavedená grafická symbolika,
která je uvedena v ČSN ISO 5807. Tvorba vývojového diagramu je týmovou prací,
kde členy týmu tvoří osoby zúčastněnévprocesu.Prvním krokem zpracování
vývojového diagramu by mělo být vymezení počátku a konce popisovaného
procesu a identifikace jednotlivých činností procesu a jejich zaznamenání na kartičky,
jejichž přesouváním a případným doplňovánímlze postupně vytvářet návrh
vývojového diagramu. Zpracovaný návrh vývojového diagramu by měl být podroben
přezkoumání za účasti pracovníků, kteří jsou nebo budou odpovědní na realizaci
jednotlivých činností. V případě existujícího procesu je vhodné ověřit správnost
diagramu jeho konfrontací se skutečností.
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Vývojový diagram bývá často doplněn u jednotlivých činností údajem, kdo za
příslušnou činnost odpovídá, případně spolupracuje nebo je o ní informován.
Informace je uvedena buď přímo v symbolu popisujícím činnost, nebo u pravého
okraje v příslušné horizontální úrovni. U složitějších vývojových diagramů bývají
informace o odpovědnosti uvedeny v samostatné tabulce. Tato tabulka se nazývá
matice odpovědnosti.
Za každou dílčí činnost odpovídá právě jedna konkrétní osoba. Do tabulky se
neuvádí jména, ale funkční zařazení pracovníka.
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Kontrolní otázky:

1. K čemu používáme vývojový diagram?
2. Co vyjadřuje matice odpovědnosti?

Řešení:
1. K čemu používáme vývojový diagram?
Diagram chronologicky zobrazuje jednotlivé operace procesu a vazby mezi
nimi.
2. Co vyjadřuje matice odpovědnosti?
Matice odpovědnosti znázorňuje, kdo za příslušnou činnost odpovídá,
případně spolupracuje nebo je o ní informován.
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