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ZAVEDENIE METODIKY RÝCHLEJ REAKCIE PRI RIADENÍ KVALITY 
 
PETER HUDEC 
 
IMPLEMENTATION OF QUICK RESPONSE METHOD IN QUALITY CONTROL 
 
 
ABSTRAKT 

Metodika rýchlej reakcie pri riadení kvality bola prednostne zavedená v spoločnostiach 

automobilového priemyslu. Jej použitím je možné štruktúrovaným prístupom zaznamenať rôzne 

dôležité vplyvy vyvolávajúce problémové situácie v procesoch výroby, kvality, logistiky atď. Jedna s 

foriem metodiky rýchlej reakcie pri riadení kvality sa opiera o 8D report a využíva prispôsobené 

stupne riešenia problému. Táto metodika bola rozšírená v niektorých spoločnostiach automobilového 

priemyslu. Trend zavádzania metodík preberaných z oblasti automobilového priemyslu stále narastá 

a rozširuje ich využívanie a aplikáciu na rôzne výrobné procesy v podnikoch, ktoré taktiež podporujú 

trvalé zlepšovanie svojich procesov. 

Kľúčové slová: metodika rýchlej reakcie, riadenie kvality 

 

ABSTRACT 

The method of quick response in quality control was firstly implemented in automotive companies. 

Within using this approach there is a possibility to consider a wide variety of causes creating relevant 

effects creating problems in areas like quality, production, logistic, etc. One of the methods coming 

out from the 8D Report and is using its adjusted steps for problem solving.This method was expanded 

in automotive companies. The trend in implementation of methods from the automotive industry is 

rising and enlarges the utilization and application to a wide area of diffrent processes in industrial 

production and using in continuous improvemet processes. 
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ÚVOD 
Pri riešení reálnych problémov v procesoch sa bežne používajú rôzne prístupy, ktoré sa orientujú na 
preskúmanie nekonformnej situácie spôsobujúcej vznik rôznych rizík nesplnenia požiadaviek 
zákazníkov, alebo iných požiadaviek či kritérií. Počas hľadania riešenia a samotého riešenia problému 
sa rôzne metodiky koncentrujú na definíciu úloh, stanovenie termínov a určenie zodpovedných. 
Častým príkladom z praxe je situácia, ktorá v sebe prináša aj definíciu nápravného riešenia 
s termínom a zodpovedným, aj jej zdokumentovanie a následné uchovanie až po dobu, kým tieto 
úlohy nebude potrebné kontrolovať. A práve táto posledná časť kontroly ostáva často nerealizovaná 
a uniká aj fáza  verifikácie efektivity nápravného opatrenia. Z tohto dôvodu bola, sprvu na výrobné 
linky, zavedená metodika rýchlej reakcie pri riadení kvality, pretože na základe postupnosti krokov sa 
riešenie orientuje na miesto kde problém vzniká. Na tomto mieste sa zaznamenáva na tabuľu a kým 
nie je odstránená koreňová príčina a vyriešenie problému nie je verifikované, tak sa riešenie 
problému nepokladá za uzatvorené. 
 
METODIKA RÝCHLEJ REAKCIE PRI RIADENÍ KVALITY 
 
Táto metodika je často uvádzaná pod skratkou QRQC (Quick Response Quality Control). Názov tejto 
metodiky môže navádzať k použitiu výlučne v oblasti kvality, ale opak je pravdou. Táto metodika je 
použiteľná v rôznych procesoch, ktoré sú definované medzi jednotlivými internými alebo externými 
zákazníkmi. 
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Metodika QRQC je použiteľná v procesoch: 

• kvality, 

• výroby, 

• logistiky, 

• pri výskyte interných reklamácií (zo strany interných procesov), 

• pri výskyte externých reklamácií (zo strany zákazníka), 

• bezpečnosti práce a rizika ohrozenia zdravia, 

• merania efektivity procesov a problémov s neplnením ukazovateľov, atď. 
 
 
POROVNANIE PRÍSTUPU PRI METODIKE 8D A METODIKE QRQC 
Metodika 8D sa v praxi využíva prednostne pri riešení oficiálnych reklamácií. V tomto prípade býva 
dodávateľ zodpovedný, na požiadanie zákazníka vypracovať a zaviesť nápravné opatrenia. Metodika 
QRQC vychádza z postupnosti krokov metodiky 8D. Jednotlivé kroky metodiky QRQC ale nie je 
potrebné realizovať vzhľadom na organizačné začlenenie QRQC tímu a miesto realizácie stretnutí. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ako je z jednotlivých fáz uvedených metodík vidieť, prístup pri riešení 8D je ohraničený na určitý čas, 
kým sa problém vyrieši. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné pri každom probléme vytvárať tím, 
ktorý následne venuje riešeniu svoje úsilie. Pri prístupe QRQC je tím vopred určený a k riešeniu 
problémov sa pravidelne stretáva na určenom mieste definovanom QRQC tabuľou. Výhoda pri riešení 
úloh na QRQC tabuli je dostupnosť informácií na mieste, kde sa problém najčastejsie vizualizuje. Toto 
umožňuje zapojenie do vopred stanoveného tímu aj priamu pracovnú silu, ktorá je schopná vyjadriť 
skúsenosti a názory na realizované nápravné opatrenia a ich prínos, alebo možné budúce riziká. 
 
PRÍSTUP PRI RIEŠENÍ PROBLÉMOV POMOCOU METODIKY QRQC 
Prístup pri využití tejto metodiky za účelom riešenia problémov je koncipovaný veľmi jednoducho 
a orientovaný na miesto, kde problém vzniká. Preto sa v prístupe riešenia, ako jedna z podmienok 
uvádza princíp 3R. Na základe princípu 3R je potrebné sa orientovať na reálne miesto, kde problém 
vzniká a kde je potrebné ho riešiť. Je nutné zabezpečiť chybné - reálne diely, ktoré nezodpovedajú 
špecifikácii a ako príklad uvádzať aj dobrý diel, pre lepšiu identifikáciu, popis a pochopenie chyby. Pre 
efektívne riešenie je potrebné mať k dispozícii reálne – relevantné dáta o vyrobených dieloch, ako je 
dátum výroby, množstvo chybných dielov, údaje o vstupných dieloch, hlásenia a nastavenia 
výrobných staníc, atď. 
 
QRQC vychádza z 8D, ale aj po zjednodušení a dodržaní určitých podmienok sa táto metodika stáva 
efektívnym nástrojom pri riešení problémov aj mimo automobilového priemyslu. Jednou z prvých 
podmienok je, aby bolo možné odstrániť chybné diely z materiálového toku a bezpečne s nimi pri 

Postup pri 8D: 
D0 pripraviť, 
D1 vytvoriť tím, 
D2 popísanie problému, 
D3 uskutočniť okamžité opatrenia, 
D4 určiť koreňovú príčinu, 
D5 definovať trvalé nápravné opatrenia, 
D6 implementácia a potvrdenie, 
D7 zabrániť opakovanému výskytu, 
D8 zhodnotenie úspešnosti tímu. 
 

Postup pri QRQC: 
1) zvolanie QRQC tímu, 
2) popis problému, 
3) definícia a realizácia nápravných opatrení, 
4) hľadanie a definícia koreňovej príčiny, 
5) odstránenie koreňovej príčiny, 
6) verifikácia vhodnosti zavedenej akcie, 
7) uzatvorenie riešenia QRQC. 
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analýzach manipulovať. K zabezpečeniu tejto potreby sa v praxi používajú červené prepravky. Tieto 
prepravky pomáhajú uchovávať chybné diely pri QRQC do uzatvorenia vykonávaných akcií pre prípad 
potreby ďalšej analýzy pri riešení. Červené prepravky signalizujú  
 
Samotné riešenie QRQC metodikou (obrázok 1) sa začína popisom a definíciou vzniknutého 
problému, pričom používame nasledujúce otázky. 

• Čo je konkrétny problém? 

• Prečo je to problém? 

• Kedy sa problém našiel? 

• Ako sa problém identifikoval? 

• Koľko dielov bolo chybných? 
 
Následne po zistení a popísaní problému je potrebné definovať a urobiť okamžité nápravné 
opatrenia. Tieto okamžité nápravné opatrenia sa zaznamenajú do QRQC formulára, k danému popisu 
problému, pričom ku každej akcii musí byť uvedený zodpovedný a termín predpokladaného 
ukončenia. Všetky informácie je potrebné zapísať na QRQC tabuľu z dôvodu zachovania jasných 
informácií ohľadom riešenia. Po tomto prvom kroku, ktorého úlohou je zabezpečiť, aby zákazník 
neobdržal žiadne ďalšie chybné diely, je potrebné pristúpiť k analýze problému. V nasledujúcom 
kroku bola v praxi používaná metodika „5 Prečo?“, ktorej aplikáciou sa dostávame od popisu 
problému, ktorý sa nám určitým spôsobom zviditeľnil, až ku koreňovej príčine zapríčiňujúcej vznik 
problému. Iba riešením tejto koreňovej príčiny je možné v budúcnosti predísť opakovanému vzniku 
problému a zlepšiť daný proces. 
 
Pri použití metodiky „5Prečo?“ pristupujeme k analýze problému opakovaným opytovaním sa, prečo 
daný problém vznikol. Takto sa dostávame od problému, ktorý bol určitým spôsobom zviditeľnený, až 
ku koreňovej príčine, ktorá tento problém vyvolala a na ktorú musíme koncentrovať riešenie. Po tejto 
analýze problému je potrebné nájdenú koreňovú príčinu zaznamenať do formulára QRQC (obrázok 2) 
a uviesť akciu, ktorou zabezpečíme zlepšenie v procese. V prípade uvedenia akcie je potrebné uviesť 
zodpovedného a predpokladaný termín vykonania akcie. 
 
Každý problém nám ukazuje spôsob akým vznikol. Takto sa pri reálnych situáciách použitím metodiky 
„5 Prečo?“ dostaneme od problému, ktorý je popísaný pri riešení, až ku koreňovej príčine, ktorá 
tento problém spôsobila. Je potrebné sa opakovane pýtať „prečo?“, až kým nedefinujeme koreňovú 
príčinu. Pri tom si ale treba uvedomiť, že ku každej koreňovej príčine musíme byť schopný definovať 
a realizovať akciu a táto má problém odstrániť a nie presunúť na iný proces. 
 
Po realizácii všetkých definovaných akcií je potrebné pristúpiť k validácii prínosu realizovaných 
opatrení. K tomuto QRQC formulár obsahuje časť pre odsledovanie vizualizácie problému počas 
nasledujúcich (vopred definovaného počtu) pracovných zmien vyrábané diely, či sa chyba opakovane 
vyskytuje, alebo boli zmeny realizované definovanými akciami efektívne a koreňová príčina bola 
odstránená. V prípade, že sa chyba neopakuje je dané riešenie QRQC uzatvorené. 
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Obrázok 1. Priebeh riešenia problému pomocou QRQC metodiky 
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Obrázok 2. Hlavička formulára zavedeného počas implementácie metodiky QRQC 

 
ZÁVER 
 
Všetky aktivity pri riešení problémov je potrebné realizovať v tíme, čo je aj kľúčovou podmienkou pre 
úspešné a efektívne riešenie komplexného problému. K tomu, aby mohol tím efektívne 
spolupracovať je vytvorený plán stretnutí. Miesto, na ktorom sa tím stretáva je QRQC tabuľa 
umiestnená na výrobnej linke. Na základe skúseností môžem potvrdiť potenciál tejto metodiky, 
pomocou ktorej sa podarilo vyriešiť viaceré problémové situácie v procesoch výroby, kvality 
a logistiky. 
 
Keďže efektivita tejto metodiky je závislá od vzájomnej spolupráce zamestnancov, vyžaduje 
sa aktívny prístup pri zavádzaní QRQC v akýchkoľvek procesoch, ako sú napríklad výroba, kvalita, 
logistika, a taktiež otvorená komunikácia ohľadom ťažkostí, ako aj úspechov zo strany riešení. 
Z vlastných skúseností môžem pozitívne ohodnotiť prínosy danej metodiky tak v automobilovom 
priemysle pri výrobe dielcov a konštrukcii segmentov automobilových sedačiek, ďalej pri manuálnom 
spracovávaní kožou, koženkou alebo látkou poťahovaných interiérových prvkov, ako aj v priemysle 
orientovanom na výrobu bielej techniky pri riešení problémov výroby a montáže dielov.  
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