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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je popis aplikace metody QRQC jako nástroje pro řízení neshodné 

výroby ve společnosti Poclain Hydraulics s.r.o. V úvodu práce jsou popsány vybrané a často 

využívané nástroje kvality. Práce poté pokračuje obecným popisem metody QRQC. Hlavní a 

finální částí je rozbor užití této metody v praxi. Z dat získaných od společnosti byl určen přínos 

metody QRQC v rámci neshodné výroby a zákaznických reklamací. 

ABSTRACT 

The objective of this bachelor thesis is to describe the application of the QRQC method as a 

tool for a non-conforming production management in Poclain Hydraulics s.r.o. company. The 

opening part describes selected and commonly used quality tools. The work furthermore 

continues with a general description of the QRQC method. The main and final part is focused 

on the analysis of practical use of this method. Benefits of QRQC method in terms of non-

conforming production and customer claims are described, based on the data given by the 

company. 
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1 ÚVOD 

Z pojmu kvalita se stal postupným vývojem vnímání vlastností produktů, služeb či procesů již 

určitý fenomén, který nás doprovází na každém kroku. Díky tlaku globálního trhu mají 

zákazníci na produkty větší a stále náročnější požadavky. Pro udržení konkurenceschopnosti se 

musí dodavatel snažit všem těmto požadavkům dostát. Je tedy v zájmu dodavatele se snažit 

neustále zlepšovat kvalitu svých produktů a služeb. Způsobů pro neustálé zlepšování je mnoho, 

jedním z nich může být změna managementu kvality.  

Dnešní doba nabízí nespočet různých systémů řízení kvality a stále vznikají nové 

metodiky, avšak většina z nich je založena na již známých principech a jsou pouze upraveny a 

kombinovány za účelem co nejvyššího přínosu. To stejné platí i pro metodiku, která je tématem 

mé práce. Jedná se o QRQC, z anglického Quick Response Quality Control volně přeloženo 

jako Kontrola kvality díky rychlé reakci. Autoři vypracovali tuto metodiku spojením již 

užívaných a osvědčených nástrojů a principů se záměrem vytvořit nový systém umožňující 

rychlejší řešení problémů vzniklých ve výrobě a tím efektivněji dosáhnout neustálého 

zlepšování. Postupem času se díky různým úpravám stala metodika velmi efektivním nástrojem 

pro řešení problémů nejen ve strojírenské výrobě. 

V práci budou popsány obecně známé nástroje a metody kvality, stejně jako normy 

relevantní k tématu kvality. V hlavní části práce se pak věnuji obecnému popisu metodiky 

QRQC, stejně jako konkrétní aplikaci ve firmě Poclain Hydraulics s.r.o., která mi poskytla 

veškeré dokumenty a know-how pro popis a zhodnocení této metodiky. Tento přístup je ve 

firmě užíván k řešení většiny problémů a zákaznických reklamací. Cílem práce je zhodnocení 

přínosu QRQC jako nástroje pro řízení neshodné výroby. 
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2 HISTORIE ŘÍZENÍ KVALITY 

Od počátku řízení kvality uteklo už mnoho let. Pomyslný začátek tohoto oboru v průmyslu 

můžeme datovat již do antiky, kde ve válkách mnohdy rozhodovala kvalita výzbroje – mečů, 

štítů, brnění.  

Skokem do středověku a řemeslné výroby se dostáváme pro nás do zajímavějšího 

období. Můžeme zde již hovořit o jistém řízení kvality, které měl na starosti sám řemeslník, 

tedy výrobce a často i prodejce určitého produktu. Určení kvality v té době nebylo nijak složité 

a postačily základní smysly – zrak a hmat.  

S příchodem manufaktury a s tím spojené dělby práce se zvyšovala schopnost dělníka 

v oblasti operace, kterou měl na starosti. To se poté promítalo do produktivity, ale také kvality 

odvedené práce. Dělbou práce ale taktéž vznikla potřeba mistrů, kteří museli znát celý výrobní 

proces a zodpovídali tak za výslednou kvalitu výrobku. Manufakturu poté vystřídala 

průmyslová výroba, začala vznikat technická normalizace a také metrologie spojená s řízením 

kvality. V tomto období také můžeme mluvit o vzniku manažerské pozice pro osobu 

zodpovědnou za řízení kvality v podniku. 

Pomyslným koncem začátku moderního oboru řízení kvality pak může být první světová 

válka. Ze strojů je žádoucí získat co nejvyšší výkon a spolehlivost. Kvalita materiálů, obrábění, 

montáže a dalších faktorů či procesů je kritická pro vojenskou techniku a její bojeschopnost. 

Avšak válka vyžadovala člověka jako takového, a tak pak do výroby nastupovali i lidé bez 

příslušné kvalifikace. To podmínilo existenci technického kontrolora, který znal technické 

postupy, požadavky a ovládal měření. Kontrola samotná pak spočívala ve třídění shodných a 

neshodných výrobků. 

Druhá světová válka jenom znásobila nároky na materiál, výrobní kvalitu i lidi. Jelikož 

kvůli množství a složitosti výrobků již nebylo možné kontrolovat každý kus a třídit je na dobré 

či neshodné, ujala se statistická kontrola. Se statistickou kontrolou procesů tak vznikla nová 

etapa řízení kvality. Od této doby již není pro kvalitu důležitá kontrola samotná (zpřísnění 

kontroly mělo vést k větší kvalitě), nýbrž je rozhodující samotný proces.  

Po druhé světové válce se vnímání kvality ve světě rozdělilo. Vítězné USA zásobovalo 

svět množstvím potřebných produktů, avšak bez nároků na kvalitu. Naopak v Japonsku se na 

kvalitu zaměřili okamžitě a začal zde vznikat princip neustálého zlepšování. Od této chvíle již 

hovoříme o moderním řízení kvality. V 70. a 80. letech nastává etapa totálního řízení jakosti 

(TQM z anglického Total Quality Management), kterou způsobil fakt, že svět akceptoval přínos 

japonského přístupu ke kvalitě. 

Dalším důležitým mezníkem v oblasti řízení kvality byl rok 1987. V tomto roce došlo k 

vytvoření sady norem ISO 9000 Mezinárodní organizací pro normalizaci. Detailněji budou 

popsány v dalších kapitolách. Avšak je nutné zmínit, že normy se brzo rozšířily do organizací 

po celém světě, a jejich aplikace se stala jakýmsi standardem při vytváření systémů 

managementu kvality. V dnešní době je již často zavedení normy ISO 9001 požadováno 

zákazníky (organizacemi) po dodavatelích. 
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S postupem času vznikaly nové různé metody a nástroje řízení kvality, vše za účelem 

zlepšení procesů ku spokojenosti zákazníka. Jakost totiž nelze vykontrolovat, je nutno ji 

vyrobit, a proto je nutné se zlepšování procesů věnovat, systémy kvality správně řídit a veškeré 

procesy mít pod kontrolou. Metoda QRQC je jednou z dalších metod, jak odstraňovat náhlé 

problémy a zavádět opatření pro eliminaci jejich dalšího výskytu. [1] 
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3 KVALITA 

Mohu s klidným srdcem říct, že pojem kvalita v dnešní době ovlivňuje každodenní život nás 

všech. S kvalitou se totiž lidé setkávají opravdu každý den, když jdou nakoupit potraviny, 

oblečení, ale i když po nich vedoucí v práci vyžaduje, aby odvedl „kvalitní práci“. Pojem kvalita 

už se dávno neváže pouze k hmatatelným výrobkům, ale i službám, lidem a v neposlední řadě 

systémům a procesům v organizacích. K posledně zmíněnému patří systémy řízení kvality, 

které jsou dnes naprosto klíčové pro jakoukoliv organizaci, která chce na trhu uspět. Zajišťují 

procesní přístup pro různé činnosti organizace, umožňují správné využití zdrojů a řešení 

nechtěných problémů a taktéž pomáhají k lepší komunikaci se zákazníky. To vše vede ke 

zvýšení výkonnosti organizace a produkce lepší kvality, ať už produktů nebo služeb. 

3.1 Definice dle ISO 

Definice kvality dle aktuální normy ČSN EN ISO 9000:2016 zní následovně: 

 „Kvalita produktů a služeb organizace je určena schopností uspokojovat zákazníky a 

také zamýšleným a nezamýšleným dopadem na relevantní zainteresované strany. 

Kvalita produktů a služeb zahrnuje nejen jejich zamýšlenou funkci a výkonnost, ale také 

jejich vnímanou hodnotu a přínos pro zákazníka.“ [2] 

Je třeba tedy kvalitu vnímat jako komplexní soubor všech vlastností, které určují podobu 

produktu či služby. Tyto vlastnosti, někdy označované jako znaky kvality, lze rozdělit do dvou 

skupin: 

1. Kvantitativní (jinými slovy měřitelné) znaky jsou ty, které můžeme popsat měřením 

různých parametrů – např.: výkon auta, objem prostoru kufru, počet dveří. Dle 

definice ISO je to ona zamýšlená funkce a výkonnost. 

2. Kvalitativní (jinými slovy subjektivní) znaky jsou naopak ty, které měřit nemůžeme, 

ale přesto jsou pro zákazníka důležité – např.: jízdní projev auta, design, pohodlí 

sedaček, praktičnost, zvuk motoru. Dle definice ISO je to pak zmíněná vnímaná 

hodnota a přínos pro zákazníka. 

Jednotlivé znaky kvality potom tvoří tzv. skupiny znaků, definující kvalitu produktu či 

služby. Je samozřejmé, že pro odlišné produkty či služby budou skupiny znaků různé. Pro znaky 

jsou ovšem nejvíce směrodatné právě požadavky zákazníků, jejíchž požadavky mají být 

uspokojeny. Může se tedy stát, že pro naprosto stejný produkt jedné organizace budou dvě různé 

skupiny znaků kvality, každá pro jiného zákazníka s jinými požadavky. 

3.2 Kvalita produktu 

Jak již bylo zmíněno výše, kvalita zahrnuje množství znaků, těch, co lze měřit i těch, které 

můžeme posoudit pouze subjektivně. V této práci se však budu zabývat kvalitou produktů, 

respektive metodikou řízení jejich kvality. Pro tyto účely se tedy budu věnovat spíše znakům 

kvantitativním. Mezi ty ve strojírenství nejčastěji patří technické parametry, životnost resp. 

spolehlivost, fyzikálně-chemické vlastnosti nebo třeba provozní náklady. 

Ve strojírenství lze kvalitu produktu ovlivnit mnoha způsoby. Tvářecí operace jsou 

často nejdůležitějším pilířem výsledné kvality. Zahrnují například vhodné zvolení druhu tváření 

materiálu, postup operací, volbu nástrojů aj. S tvářením bezpochyby souvisí i volba materiálu 
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a znalost jeho fyzikálních i chemických vlastností. Montáž pak může být pomyslnou tečkou 

před předávkou zákazníkovi.  

Nelze však pouze spoléhat na to, že po výrobních operacích bude mít produkt požadované 

parametry. Proto je třeba tyto parametry měřit, abychom zjistili, jestli odpovídají požadovaným 

hodnotám, respektive zda nenastává tzv. neshoda. O neshodě bude více zmíněno v následující 

kapitole. Měření výrobků a statistická kontrola kvality, tzv. SQC (Statistical Quality Control), 

jsou naprosto nezbytnými nástroji v každé organizaci pro hlídání kvality svých produktů. 

3.3 Neshodná výroba 

Protože řízení neshodných výrobků je hlavní náplní této práce, je třeba si tématiku neshody 

nastínit. Laicky řečeno: „nekvalitní vlastně neznamená nic jiného než neshoda vlastností 

(produktu či služby) s požadavky a kritérii zákazníka.“ Odborně se tedy nazývá neshoda jako 

nesplnění požadavků, jakýchkoliv vlastností. Neshoda může vzniknout téměř v jakékoliv fázi 

produktu, ať už je to samotná výroba, skladování nebo přeprava k zákazníkovi.  

Cílem organizace tvořící produkt je samozřejmě zamezit tomu, aby se neshodné 

výrobky dostaly k zákazníkovi. Toho je možné dosáhnout teoreticky dvěma způsoby. Prvním 

by byly dokonale odladěné procesy a fáze produktu, na které by se mohla organizace 

stoprocentně spolehnout. Je však jasné, že prakticky je toto nemožné, žádný proces není 

dokonalý.  Druhý způsob samozřejmě zahrnuje myšlenku prvního, a sice snaha o dokonalé a 

bezchybné procesy, navíc se ale přidává kontrola neshody.  

Kontrola je naprosto nezbytný nástroj v každé organizaci bez ohledu na zaměření 

poskytovaných produktů či služeb. I přes nezbytnost a potřebu kontrol je však třeba vnímat 

důležitý poznatek o kvalitě. Kvalita jako taková totiž nemůže být vykontrolována, nýbrž musí 

být vyrobena. Kontrolní stanoviště a jejich obsluha, tedy technici kontroly, kteří mají ve 

strojírenském průmyslu nejčastěji proces kontroly na starosti, nejsou zodpovědní za kvalitu 

výrobku. Dokážou pouze potvrdit či vyvrátit fakt, zda výrobek má potřebnou kvalitu, respektive 

zda splňuje dané požadavky. V dnešní době je trendem minimalizovat potřebu kontrolorů 

kvality a kontrolní stanoviště nechat autonomními, nebo převést zodpovědnost za kontrolu na 

operátory výroby. Kontroly však neprobíhají pro každý parametr a operaci, 100% kontrola by 

se finančně v žádném případě nevyplatila. Jsou tedy vždy stanoveny určité specifikace potřebné 

pro proces kontroly, stanovené již při designu produktu. 

Každý produkt má různé kvalitativní a kvantitativní znaky a vlastnosti, s tím spojené 

různé výrobní procesy. Formy kontroly a zkoušek se tedy ve většině pro každý produkt liší. Již 

nějakou dobu nefunguje pouze výstupní kontrola pro zjištění neshody, především z důvodu 

složitosti produktů a výrobních procesů a také z finančního hlediska. Pokud dojde k vytvoření 

neshody již při operaci soustružení, je samozřejmě levnější tento dílec vyřadit nebo přepracovat 

hned po soustružení, než ho nechat projít celým výrobním procesem, což je zmařený čas a 

peníze a dost možná již chyba nebude opravitelná. Častou praxí bývá pak kontrola specifických, 

funkčních, na výrobu náročnějších a jinak důležitých parametrů, většinou přímo po výrobní 

operaci tohoto parametru, právě z důvodu, aby se neshoda odhalila včas. 

To mě přivádí k dalšímu neméně důležitému bodu, konkrétně řízení neshod, respektive 

co je třeba dělat s odhaleným neshodným výrobkem. Obecné kroky pro řízení neshod jsou 

takové: 
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1. Odhalení neshodného výrobku 

Prvotní krok, odhalení může být v kterékoliv fázi produktu, včetně vstupní kontroly od 

dodavatele.  

2. Označení a oddělení neshodného výrobku 

Naprosto nezbytný krok, je zapotřebí jej provést co nejdříve po odhalení neshody. 

Forma označení může být různá, ať už záznamem do archu, barevně, nebo v dnešní 

době samozřejmě v digitální formě na sdílené úložiště. Tam může mít přístup operátor 

odpovědný za výrobní operaci, vedoucí směny či kontroloři kvality. Kromě označení 

vady na kusu je velmi důležité kus oddělit od ostatních měřených či vyrobených kusů. 

Dnes se pro toto oddělení často využívají tzv. Redboxy. 

3. Záznam o neshodě  

Pro další analýzu se musí udělat detailní záznam (v dnešní digitální době je toto 

většinou součástí kroku 2) s popisem neshody, místem výskytu, času a dalších 

potřebných informací.  

4. Posouzení neshody 

Tento krok obsahuje identifikaci příčiny vzniklého problému a stanovení dalšího 

kroku. V zakázkové výrobě to může vést k diskuzi týmu odborníků, jelikož je třeba 

příčinu odhalit a problém vyřešit. V sériové výrobě se pak častěji objevují jasné 

důvody neshody, které dokáží posoudit technici kontroly či příslušní operátoři. 

Výsledky analýzy příčiny problému jsou pak využity ke stanovení dalšího postupu, co 

s neshodným kusem dělat: 

• Oprava či přepracování kusu – v sériové výrobě častý úkaz, například pokud je 

na kusu stále dostatek materiálu, je možné kus znovu obrábět do splnění 

potřebných specifikací. 

• Změna specifikací – při častých neshodách je někdy třeba provést analýzu 

designu a výrobních procesů, je možné mít nezbytně „přísné“ specifikace a 

tolerance, vhodnější by pak byla jejich úprava než přepracování kusů či 

přepracování výrobních procesů. 

• Likvidace kusu – v případě, že kus není možné nijak přepracovat a materiál již 

nelze jinak využít, je třeba kus fyzicky zlikvidovat a ztrátu nahradit výrobou 

nového. 

5. Realizace řešení neshody 

Aplikace rozhodnutí na základě minulého kroku. 

6. Stanovení ztrát a nákladů 

Vyčíslení nákladů spojených s přepracováním nebo likvidací a vytvořením nového 

kusu. Informace o těchto nákladech pak poslouží k vyčíslení nákladů na kvalitu. 

7. Řešení škod a rozbor neshod 

Je zapotřebí identifikovat viníka, popřípadě znovu a důkladněji zanalyzovat 

kořenovou příčinu neshod. Sankce směřované na viníky by měly být udělovány pouze 

v případě prokázání úmyslného chování. V tomto kroku je důležitá komunikace a 

obeznámení se s problémem, aby se předešlo dalším neshodám. 

8. Návrh a realizace nápravných opatření 

Z analýz a zjištění v přechozích krocích je třeba vytvořit standardizované nápravné 

opatření a správně ho zavést, včetně poučení všech osob zapojených v oblasti dané 

problematiky. Pro zajištění fungování a užívání nápravného opatření jsou potřebné 

pravidelné kontroly. [3] 
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Pro efektivní řízení neshodné výroby je důležitá firemní strategie. Každá organizace by 

měla mít stanovené cíle, kterých chce dosáhnout. Aby byly tyto cíle co nejkonkrétnější, využívá 

se tzv. klíčových ukazatelů výkonnosti, anglicky KPI. Jaký parametr se bude využívat jako 

ukazatel výkonnosti, to záleží na strategii firmy, procesech a mnohém dalším. Typickým 

ukazatelem KPI ve strojírenství může být zmetkovitost, tedy počet vyrobených neshodných 

kusů. Typicky se cíle stanovují na kvartály či celé roky. Kromě samotných cílů je potřebné 

dopředu vytvořit i strategii a postup, jak cíle splnit.  
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4 RELEVANTNÍ NORMY 

V této kapitole zmíním základní normy týkající se řízení kvality, konkrétně ty, které se věnují 

procesnímu přístupu řízení. Normy uvažované v této práci nejsou z právního hlediska podobné 

zákonům, není tedy povinností organizace je dodržovat. Avšak v dnešní době je často splnění 

požadavků norem a jejich použití vyžadováno zákazníkem a bez jejich implementace do 

procesů a získané certifikace po auditu má organizace menší šanci na získání či udržení 

zákazníků.  

Obecné doporučení v oblasti řízení kvality představují normy ISO řady 9000, které jsou 

aplikovatelné téměř v každém segmentu průmyslu i služeb. Nejvíce rozšířenými normami jsou 

dále ty pro automobilový průmysl, já pro účely mé práce budu zmiňovat a využívat normu 

mezinárodní organizace IATF a také normu VDA pocházející z prostředí německého 

automobilového průmyslu. 

4.1 Normy ISO řady 9000 

Tato řada představuje základní doporučení pro řízení managementu kvality. Normy lze využít 

v jakékoliv organizaci usilující o stabilní prosperitu zavedením managementu kvality bez 

ohledu na typ organizace a produkty či služby, které poskytuje. Řada je rozdělena do několika 

norem: 

• ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality – Základní principy a 

slovník  

• ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky  

• ČSN EN ISO 9004:2019 Systémy managementu kvality – Kvalita organizace – 

Návod k dosažení udržitelného úspěchu  

Všechny normy této řady jsou zároveň postaveny na zásadách managementu kvality, 

kategorizovány a popsány v aktuální ISO 9000 následovně: 

• Zaměření na zákazníka  

Zákazník je nejdůležitějším bodem pro organizaci, bez něj by neměla odbyt svých 

produktů nebo služeb. Primární je tedy plnit požadavky zákazníků, ještě lépe 

předčit jejich očekávání, obojí za účelem udržení si důvěry zákazníka.  

• Vedení (leadership) 

Úkolem team leaderů je definovat společný cíl a vytvořit prostředí, ve kterém se 

budou pracovníci sami angažovat s účelem dosažení co nejlepších výsledků. 

• Angažovanost lidí 

Lidé, jejich spokojenost a výkonnost jsou nejdůležitějším článkem organizace. Ta 

by měla usilovat o vytvoření podmínek umožňujících zapojení všech lidí a jejich 

samostatný přístup k práci s účelem dosažení cílů. To je naprosto nezbytné pro 

prosperující chod organizace. 

• Procesní přístup 

Pro zajištění konzistentních výsledků a tím pádem možnosti předpovědi je nutné 

pochopení provázanosti jednotlivých procesů organizace. Procesní přístup tedy 

spočívá v chápání a řízení všech procesů jako propojených, tvořící jeden systém. 

• Zlepšování 

Protože se technologie neustále posouvají vpřed, stejně tak jsou větší a 
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komplexnější nároky zákazníků, je třeba neustálého zlepšování, aby organizace 

zůstala konkurenceschopná. 

• Rozhodování založené na faktech 

Pro zajištění vyšší pravděpodobnosti správných a požadovaných výsledků je třeba 

se rozhodovat na základě faktů z provedených analýz a vyhodnocených dat, 

přičemž je třeba dbát na pochopení souvislostí mezi různými typy informací. 

• Management vztahů 

Fungování organizace často závisí kromě zákazníků i na organizacích třetí strany, 

tedy (sub)dodavatelích, poskytovatelích služeb apod. Je tedy nutné udržovat 

vztahy i s touto třetí stranou za účelem vyšší výkonnosti obou stran. [2] 

ČSN EN ISO 9000:2016 

Tato norma slouží jako vstup do normativního prostředí managementu kvality, jsou v ní 

objasněny primární zásady a pojmy. Na tuto normu se pak odkazují mnohé jiné normy, nejenom 

řady ISO 9000, vydané komisí ISO/TC 176. [4] 

ČSN EN ISO 9001:2016 

Popis této normy dle vydavatele zní následovně: 

„Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když 

organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které 

splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů, a má v úmyslu zvyšovat 

spokojenost zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, včetně procesů k jeho 

zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky zákonů a 

předpisů.“ [5] 

Tato norma je stejně jako ostatní dvě rozdělena do kapitol inspirovaných zásadami 

managementu kvality, popsaných výše. Nejvíce se dbá na procesní přístup, který zahrnuje 

cyklus PDCA, tomu je v mé práci věnována samostatná kapitola. Ze zmíněné definice vyplývá, 

že zavedením této normy do managementu kvality získává organizace přínos v podobě trvalého 

udržení kvality svých produktů či služeb, zvýšení výkonnosti a spokojenosti zákazníka. [6] 

ČSN EN ISO 9004:2019 

Tato norma je doplněk k normě ISO 9001, jedná se o návod pro organizace, které chtějí zlepšit 

řízení kvality nad rámec ISO 9001. Zásadou v této normě je neustálé zlepšování a procesní 

přístup. Aplikací této normy organizace směřuje ke stálému udržitelnému úspěchu. Podporou 

k tomu je normou poskytovaný nástroj sebehodnocení, sloužící k přezkoumání rozsahu a 

vhodnosti užití této normy. [7] 

4.2 Norma IATF 16949 

Celým názvem Norma pro systém managementu kvality v automobilovém průmyslu 

16949:2016, dále jen IATF 16949, představuje „Požadavky na systém managementu kvality 

v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu příslušných náhradních dílů 

v automobilovém průmyslu“. Normu IATF 16949 je nutno chápat pouze jako dodatek k normě 

ISO 9001:2015 a s touto normou je také třeba ji používat. Z tohoto důvodu je norma 

IATF 16949 rozdělena do kapitol stejně jako ISO 9001. Norma IATF 16949 nahrazuje dřívější 

normu ISO/TS 16949:2009 (3. vydání), která byla vytvořena jako dokument obsahující 

techniky a metody užitečné pro vývoj produktů a procesů ve výrobě v automobilovém 
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průmyslu. Cílem je vytvoření systému managementu kvality zajišťujícím možnost neustálého 

zlepšování s ohledem na prevenci vad a zmenšení ztrát a variability dodavatelského řetězce. [8] 

4.3 Norma VDA 4 

Normy VDA jsou obecně vázány k oblasti managementu kvality v automobilovém průmyslu, 

dále jsou děleny dle oblasti použití. Využitelnou normou pro tuto práci je pak VDA 4 – Zajištění 

kvality v oblasti procesů, dále jen VDA 4. Obsahuje rozsáhlé množství doporučených metodik 

a postupů uživatelných nejen v automobilovém průmyslu. Oproti normám ISO 9000 a IATF 

16949 již neobsahuje požadavky pro systémy managementu kvality, nýbrž detailně popisuje 

principy užití nástrojů kvality a metod (např.: DFMA, 8D, Poka-Yoke), analýzy rizik (FMEA, 

SWOT) i modelování postupů (Design for Six Sigma). Dále je pro organizace důležitou 

normou VDA řady 6, které se věnují auditům kvality a pokynům pro certifikaci VDA na základě 

ISO 9001. [9] 
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5 NÁSTROJE KVALITY 

Pro účinné řízení kvality je užití různých nástrojů nebo metod kvality nezbytné. Množství 

nástrojů a metod je opravdu velké a pro každou organizaci mohou být vhodné naprosté odlišné 

nástroje. Nejvíce se však využívá základních a jednoduchých nástrojů v kombinaci 

s pokročilejšími metodami, vhodnými pro danou organizaci. V mé práci se budu věnovat jak 

základním a nejdůležitějším nástrojům, tak i těm, ze kterých buď vychází nebo je užívá metoda 

QRQC, která bude později detailněji rozebrána.   

5.1 Sedm nástrojů řízení kvality 

Sedm nástrojů řízení kvality je skupina nástrojů, které jsou základem pro řízení kvality 

v jakémkoliv podniku. Jedná se o jednoduché analytické a statistické metody a nástroje, které 

jsou prezentovány grafem a jsou tak snadno čitelné. Jejich účinnost je ovšem vysoká a lze je 

využít pro analýzu dat i problémů, kontrolu procesů a také pro zlepšování kvality. Znalost 

těchto nástrojů je tak naprosto zásadní pro kohokoliv zabývajícím se řízením kvality. 

Vývojový diagram 

Vývojový diagram je základním nástrojem pro popis procesů. Napomáhá pochopit fungování 

procesu, zpřehlednit jej a tím i zjistit možné nedostatky. Graficky jsou v něm znázorněny 

jednotlivě veškeré části procesu tak, aby jejich posloupností byl vytvořen ucelený a logický 

proces. Diagram má tedy začátek a konec, jednotlivé bloky (reprezentující činnosti procesu) a 

vazby mezi nimi, rozhodovací bloky aj. [3] 

Kontrolní tabulky 

Kontrolní tabulky jsou základním prvkem ve statistické analýze. Při správném sestavení je 

z nich možné snadno a rychle vyčíst důležité informace. V kontrolních tabulkách je více 

zaznamenávaných parametrů, typicky třeba druhy závad, respektive rozmezí technického 

rozměru, které se počítají za daný časový údaj, respektive pro výrobní stroj.  

Paretův diagram 

Paretův diagram, často také nazýván jako 80-20 diagram, vychází z předpokladu a ověřeného 

principu, že 80 % všech problémů je zapříčiněno pouze 20 % ze všech příčin. Využití této 

analýzy je tedy vhodné pro identifikaci nejpodstatnějších příčin, které dohromady tvoří více 

než 80 % všech problémů. Samotný diagram je pak v podobě sloupcového grafu, kde každý 

sloupec reprezentuje jednotlivé typy problémů, jejich výška četnost problémů a součty četností 

jednotlivých typů jsou pak převedeny na procenta.  

Histogram 

Histogramy slouží k základní identifikaci rozdělení analyzovaných dat. Data mohou tvořit 

naměřené technické rozměry, chemické složení materiálu, aj. Díky grafické podstatě 

histogramu (jde o sloupcový graf, kde jednotlivé sloupce mají danou šířku intervalu, výšku pak 

tvoří četnost hodnot v tomto intervalu) je tedy možné bez složitých statistických výpočtů 

jednoduše určit rozdělení, polohu a rozptyl dat, nečekané změny procesu, způsobilost procesu 

nebo například špatně zvolený způsob sběru a vyhodnocení dat. [3] 

Korelační diagram 

Korelační, též bodový, diagram umožňuje zjistit vzájemný vztah (korelaci) mezi dvěma 

sledovanými parametry. Pro určení míry korelace se využívá korelační koeficient, který nabývá 
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hodnot -1 až 1, kde 1 a -1 znamenají lineární závislost, 0 potom značí, že mezi parametry není 

žádná závislost. I bez určení korelačního koeficientu ale lze vycházet ze samotného grafického 

vyjádření v podobě bodového XY grafu. [3] 

Diagram příčin a následku 

Diagram příčin a následku, často též zvaný Ishikawův diagram nebo diagram rybí kosti, je 

základním nástrojem pro stanovení kořenových příčin. Je uzpůsoben pro týmovou práci formou 

brainstormingu, kdy se pro jeden problém definují příčiny, pro které se hledají podpříčiny. 

Diagram slouží k porozumění procesu a odhalení jevů, které mohou ovlivňovat proces, ale 

nebyly dosud zaznamenány nebo jim nebyla věnována dostatečná pozornost. [3] 

Regulační diagram 

Regulační diagram je základním a klíčovým prvkem SPC (Statistic Process Control), tedy 

statistické regulace procesu. Regulační diagram odhaluje variabilitu sledovaného jevu procesu 

pomocí časového uspořádání naměřených údajů.  [10] 

5.2 PDCA cyklus 

Pojem PDCA cyklus pochází z anglického Plan-Do-Check-Act, tedy Plánuj-Proveď-Kontroluj-

Jednej. Často je také nazýván Demingův cyklus, dle svého autora W. E. Deminga, který jej 

vymyslel již v 50. letech minulého století. Jde o cyklickou metodu neustálého zlepšování a 

eliminaci problémů procesu tvořenou čtyřmi kroky: 

1. Plánuj – navržení plánu a cílů, které mají být dosaženy; 

2. Dělej – realizace a implementace plánu, sběr dat; 

3. Kontroluj – kontrola a analýza výsledků zavedeného řešení, poučení se; 

4. Jednej – vylepšení původního řešení, zavedení jej (standardizace). 

Všechny tyto kroky na sebe logicky navazují a po posledním kroku jednej opět přichází 

krok plánuj. Cyklus pak může pokračovat dvěma případy. V prvním případě, kdy došlo 

k odstranění problému v procesu, je možné začít plánovat odstranění jiného problému a tím 

proces opět vylepšit. V druhém případě, kdy problém nebyl zcela vyřešen, je potřeba využít 

získané informace z předešlých cyklů a na nich stavět nový plán řešení problému. [11] 

PDCA cyklus je zmíněn v normě ISO 9001 jako základní nástroj procesního přístupu 

pro neustálé zlepšování. Cyklus zajišťuje, že organizace má zajištěny a řízeny odpovídající 

potřebné zdroje, jak hmotné, tak lidské. Dále také umožňuje řídit procesy a pochopit vzájemné 

vazby mezi nimi. 

5.3 5 proč 

Podobně jako Ishikawův diagram se využívá ke stanovení kořenové příčiny problému. Hlavní 

podstatou je důsledné prozkoumání problému, nestačí se spokojit s prvotním či povrchním 

řešením, to totiž nemusí vést ke zlepšení z dlouhodobého hlediska.  
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Samotné užití není nikterak složité, stačí vybrat některou z příčin problému (většinou se 

začíná s tou nejvážnější). Poté následuje otázka typu: „Proč se tato příčina objevuje?“. 

Z výsledků získaných v odpovědi na otázku je poté vybrán jeden důvod a k němu vede další 

podobná otázka. Tak se pokračuje dále, dokud tým nenabyde pocitu, že objevil kořenovou 

příčinu. Samozřejmě ne vždy je nutné se tázat pětkrát, často je možné nalezení kořenové příčiny 

po méně krocích. 

5.4 5S 

Jedná se o metodu tvořenou z pěti jednoduchých principů, které dohromady umožňují vytvoření 

čistého, organizovaného a bezpečného pracovního prostředí. 5S je popisována jako základní 

nástroj v oblasti řízení kvality zvané Lean, tedy štíhlá výroba. Metoda 5S pochází z Japonska, 

kde je využívána už po dlouhá desetiletí. Japonské názvy a popis jednotlivých kroků zní: 

1. Seiri – Vytřídění – V počátku je nezbytné rozlišit potřebné a nepotřebné věci na 

pracovišti, ty nepotřebné odstranit. 

2. Seiton – Uspořádání – Dále je třeba ponechané věci uspořádat na pracovišti tak, aby 

byly vždy jednoduše dostupné a na správném místě, samozřejmě s ohledem na četnost 

jejich využití. Každá položka má své určité místo. 

3. Seiso – Udržování pořádku – Nejedná se o nic jiného než o uchování uklizeného a 

čistého pracovního prostředí. 

4. Seiketsu – Standardizace – Jedná se o vytvoření systematického postupu a způsobu 

zavedení třech předchozích kroků, tedy tak, aby byly kroky vždy provedeny správně a 

stejně. 

5. Shitsuke – Zachování – Pro správné fungování je důležitá disciplína lidí, spojená 

s kontrolami. Krom pravidelných kontrol je třeba i opakování zavedených interních 

pravidel a zásad metody 5S.  

Metoda 5S je nezbytnou složkou v procesech neustálého zlepšování, vede ke snížení 

chybovostí, nákladů a také bezpečnému pracovnímu prostředí. Důležité je si neplést tuto 

metodu s pouhým uklízením, jedná se především o organizaci pracoviště. Organizované 

prostředí totiž vysoce napomáhá ke zvýšení výkonnosti. [12] 

5.5 FMEA 

Metoda FMEA, z anglického Failure Mode and Effects Analysis, česky analýza druhů a 

důsledků vad, slouží k nalezení a identifikaci všech možných nedostatků, závad či selhání 

včetně jejich příčin a důsledků, které mohou nastat. Po této analýze pak následuje plánování a 

zavádění potřebných opatření ke snížení zjištěných rizik. FMEA se uplatňuje hlavně u nových 

projektů, v raných fázích procesů či při úpravách a vývoji těch stávajících. FMEA je založena 

převážně na týmové práci, komunikace při konstrukci FMEA je klíčová. [10] 

FMEA je součástí požadavků či doporučení různých norem, např.: ISO 9001:2015, 

IATF 16949:2015, VDA 4 Zajištění kvality v oblasti procesů, VDA 6.1 Systémový audit aj. [9] 

Metodu FMEA lze dle aplikace rozdělit na tři druhy: 

1. D-FMEA, neboli FMEA produktu či konstrukce, je využívána pro identifikaci vad a 

rizik při konstrukci výrobku.  Slouží určit slabá místa v konstrukci výrobku a zároveň 

je věnována pozornost detailům.  
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2. P-FMEA, neboli FMEA procesu, slouží k pochopení, jak různé prvky procesu mohou 

způsobit problémy při plnění funkce produktu, který je výsledkem daného procesu. 

3. Systémová FMEA odhaluje problémy s příčinou vznikající mezi úrovněmi procesu, 

nebo mezi prvky objektu. Na rozdíl od klasické FMEA tedy dokáže identifikovat 

souvislosti a problémy na různých úrovních, tzv. přesahy. [10] 

Postup FMEA 

Jako pro celkové řízení kvality i u FMEA je důležitý procesní přístup. Dle normy VDA 4 slouží 

k procesnímu přístupu tzv. fázový model DAMUK. Ten je tvořen pěti částmi:  

1. Definice – příprava a definice systému; 

2. Analýza – systematické zjišťování požadavků a rizik; 

3. Rozhodnutí o opatření – stanovení opatření a způsobu jednání; 

4. Realizace – realizace a hodnocení prostřednictvím ověřování, validace a 

monitorování; 

5. Komunikace – prezentace a komunikace výsledků. [9] 

Podrobně je provedení FMEA popsáno v normě VDA 4, zjednodušeně lze shrnout 

postup při provádění následovně: 

1. Výběr a definice procesu, prvku, systému; 

2. Sepsání možných druhů závad, problémů; 

3. Posouzení důsledků závad, problémů; 

4. Ohodnocení závažnosti a výskytu na stupnici 1-10, kde 10 představuje nejzávažnější 

vliv, respektive nepravděpodobnější výskyt vady; 

5. Posouzení současných opatření k předejití či odhalení vady; 

6. Ohodnocení pravděpodobnosti odhalení vady (za současných opatření) na stupnici 1-

10, kde 10 značí nejnižší pravděpodobnost odhalení; 

7. Stanovení míry rizika (tzv. RPN, z anglického Risk Priority Number) z předešlých 

hodnot dle vzorce: 

RPN = závažnost*výskyt*pravděpodobnost odhalení; 

8. Seřazení problémů podle RPN, stanovení priorit sestupně od problému s největším 

RPN; 

9. Naplánování a provedení preventivních a nápravných opatření ke snížení či odstranění 

rizik; 

10. Opětovné hodnocení a rekalkulace RPN, při stále vysokém RPN opakování celého 

procesu. [12] 

5.6 8D report 

Osm disciplín je metodou pro řešení problémů pomocí osmi na sebe navazujících kroků. 

Účelem metody je identifikovat, opravit a eliminovat vyskytující se problém pomocí týmové 

práce. Právě týmová práce je důležitým bodem pro nalezení a objasnění kořenové příčiny 

problému touto metodou. Jak název kapitoly uvádí, jedná se o report, tedy zprávu. Provedení 

metody pomocí zprávy umožňuje sledovat postup jednotlivých kroků, považovat tyto kroky za 

uzavřené, nebo se k nim naopak vrátit. 

Osm kroků metody 8D: 

1. Sestavení týmu – tým z menšího počtu lidí znajících problematický objekt, schopných 

řešení problémů, určení vedoucího týmu. 
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2. Popis problému – identifikace a kvantifikace problému, určení rozsahu problému. 

3. Dočasné opatření – provedení činností k zamezení dalšímu vzniku škod, k odstranění 

dopadu na zákazníky. 

4. Identifikace příčiny – nalezení všech možných příčin, vyhodnocení stávajících 

opatření, ověření či dokázání domněnek. 

5. Plánování nápravných opatření – nová opatření k eliminaci nalezených příčin 

problémů, prokázání jejich účinnosti. 

6. Zavedení nápravných opatření – aplikace naplánovaných opatření, definování kontroly 

jejich účinnosti. 

7. Eliminace opakování problémů – změna manažerských a řídících systémů a návodů, 

aby k řešeným či podobným problémům již nedocházelo. 

8. Ocenění týmu – uzavření práce týmu, oficiální poděkování organizací. [9] 

5.7 Poka Yoke 

Poka Yoke, z japonského poka – zabránění, yoke – neúmyslný/náhodná chyba, je metodou 

snižující riziko výskytu vad. Poka Yoke neslouží jako analýza rizik, ale je užívána ke 

tvorbě opatření identifikující chybu dříve, než k ní dojde. Základní myšlenkou této metody je 

fakt, že žádný člověk není bezchybný, tedy nemůže úplně zamezit neúmyslné chybě. Cílem je 

pak vytvoření „chybuvzdorného“ systému (lidový pojem „blbuvzdorný“ není korektní pro užití 

v organizacích, mohl by pracovníky urazit či ponížit), tedy realizace řešení vedoucích 

k eliminaci nebo alespoň identifikaci náhodných chyb pracovníků a zamezení vzniku vady na 

výsledném produktu. Nejčastějšími příčinami těchto chyb pak jsou: 

1. Úmysl, svévole – buď se jedná o úmyslné pochybení (vím, že je stroj nastaven špatně, 

ale nechce se mi to spravovat), nebo o úmyslné překročení daných předpisů; 

2. Nepozornost – nedostatečné věnování pozornosti může vést k přehlédnutí; 

3. Zapomnětlivost – zapomenutí určitého úkonu; 

4. Nepochopení, nezkušenost – špatné pochopení pracovního postupu; 

5. Nedostatečná kvalifikace, zkušenosti – neodhadnutí možnosti vzniku vady, neznalost 

problematiky může lehko vést k chybě; 

6. Nejasné předpisy, postupy – špatně či nejasně definované postupy mohou vést ke 

zmatení pracovníků a následné chybě; 

7. Nedostatečné prostředky – chybějící či nedostatečná potřebná technika či jiné 

prostředky vedou k nedokonalému provedení úkonu; 

8. Nevysvětlitelné chování – nelze vysvětlit původ chyb, jelikož si jej pracovníci 

nepamatují, nevěnovali pozornost, nebo je nechtějí přiznat. [9], [10] 

5.8 QRQC 

QRQC, což může být z anglického Quick Response Quality Control volně přeloženo jako 

kontrola kvality díky rychlé reakci, je relativně nová (ze začátku tohoto století) metoda 

pocházející z automobilového průmyslu sloužící k řízení kvality. Často je srovnávána s výše 

popsanou metodou 8D, ta je však formou komunikace se zákazníkem. V QRQC má svoje místo, 

je zde více rozvinutá. Jelikož je metoda QRQC hlavní náplní mé práce, bude jí věnován prostor 

v následujících kapitolách. 
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6 QUICK RESPONSE QUALITY CONTROL 

6.1 Představení QRQC 

QRQC, tedy Kontrola kvality díky rychlé reakci, nepředstavuje žádný revoluční objev v oblasti 

řízení kvality. Ve skrze se opírá již o existující zásady a prvky různých metod kvality, avšak 

jejich kombinací a zavedením dalších pravidel QRQC napomáhá k efektivnějšímu řízení 

kvality. QRQC vlastně navádí k použití selského rozumu doprovázeného několika pravidly, 

zaručující úspěch a posun v managementu kvality. 

Následující kapitoly, ve kterých budu popisovat historii, zásady, principy a fungování 

QRQC jsou inspirovány knihou Perfect QRQC: The Basics [13]. Pochází od dvou autorů – 

Hakim Aoudia a Quintin Testa. Ti byli v době vydání knihy vedoucími experty a vrcholnými 

manažery kvality v organizaci Valeo, dlouhodobě jedné z předních světových organizací 

v oblasti dodavatelství pro automobilový průmysl. Spolu vytvořili tuto metodu a zavedli ji 

v organizaci Valeo v roce 2002. Již během prvního roku se jim podařilo zavedením QRQC 

snížit neshodnou výrobu udávanou v měřítku PPM (Parts Per Million – počet neshodných kusů 

na milion vyrobených kusů) o 72 %. Doprovázející efekt bylo snížení zákaznických reklamací 

o 50 %. Z dlouhodobého hlediska jim přineslo QRQC taková zlepšení v celkové neshodné 

výrobě, že namísto měřítka PPM se začalo užívat PPB (Parts Per Billion – počet neshodných 

kusů na miliardu vyrobených kusů). 

I v samotném názvu jsou však obsaženy důležité podstaty celé metody. Rychlá reakce, 

tedy Quick Reaction, je v dnešní době velmi důležitá. Podobně jako metody štíhlé výroby, i 

QRQC se snaží o zamezení prostojů, především brzkým řešením problémů. Rychlé vyřešení 

problémů má několik vedlejších pozitivních účinků. Problémy se nebudou hromadit, lze tedy 

po vyřešení jednoho problému postupovat k druhému a na něj se více soustředit. Dalším 

benefitem je pak udržení si konzistence pracovního nasazení a morálky, kdy lidé mohou jasně 

vidět výsledky svého snažení v podobě fungujícího řešení. Co se týče rychlosti jako časové 

veličiny, průběh QRQC lze od nalezení problému rozdělit do 6 časových bloků: 

1. 0-4 hodiny: Okamžitá reakce 

Při objevení problému či závady musí přijít okamžitá reakce. Při zjištění neshodné 

výroby je třeba výrobu zastavit a přijít na příčinu problému (tu lze většinou nejlépe 

zkoumat právě ihned po zaznamenání problému). 

2. 24 hodin: Zavedení bezpečnostních opatření 

Během prvních 24 hodin je nutné udělat opatření, které budou chránit zákazníky, a to 

externí i interní. Také je třeba předejít dalším rizikům a odstranit z řetězce všechny 

ostatní špatné kusy. 

3. 5 dní: Analýza a nápravná opatření 

Provedení analýzy problému metodou FTA/FICS (popsána později) a zavedení 

nápravných opatření.  

4. 10 dní: Nápravná opatření u podobných procesů 

Je nutné se zbavit možnosti vzniku podobného problému u souvisejících procesů. Je 

tedy třeba prozkoumat i ostatní procesy, linky, závody, a zajistit tak, aby se problém 

nikde jinde nadále nevyskytoval. 

5. 1 měsíc: Lessons learned 

Veškeré provedené akce musí být zakončeny tzv. Lessons learned, tedy poznatky o 

tom, čeho se vyvarovat, jaká jsou potřebná opatření. Může to vést k nové 
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standardizaci, ta by měla být zavedena do jednoho měsíce od výskytu problému. 

Nesmí také chybět kontrolní audit, zajišťující vhodnost a správnost nového standardu. 

V případě objevení chyb je nutné začít znovu od kroku analýzy problému. 

6. Od jednoho měsíce dál: Zlepšení budoucích designů 

Všechny nové poznatky a opatření jsou důležitými body, na které se nesmí zapomínat 

při budoucích návrzích produktů či procesů. Využívá se Lessons learned, aby se 

chyby znovu neopakovaly. 

 

Druhá část, Quality Control, poté dle autorů znázorňuje prvek přísnosti dodržování 

pravidel jako jeden z nejdůležitějších. To stejné platí o ověřování. Jedná se především o ověření 

funkčnosti a užívání přijatých opatření či ověření souladu s interními standardy. 

6.2 Pilíře QRQC 

Jak jsem již zmínil, zavedení QRQC indikuje použití selského rozumu. Na logice věci je 

postavená celá tato metoda, což za chvíli uvidíme při popisu dvou hlavních pilířů QRQC. 

Prvním pilířem je japonský přístup řešení problémů, aplikovatelný jak do pracovního tak do 

osobního života. Nazývá se San Gen Shugi, přeloženo jako Princip tří skutečností. Druhým 

pilířem jsou pak 4 provázané kroky QRQC – identifikace, komunikace, analýza a ověření. 

6.2.1 Princip San Gen Shugi 

San Gen Shugi, v překladu Princip tří skutečností. Ony tři skutečnosti jsou následující: 

• Gen-ba: Skutečné místo 

• Gen-butsu: Skutečná věc 

• Gen-Jitsu: Skutečná data 

Samotný princip pak není uvažován jako akce, kterou je třeba učinit, nýbrž jako přístup, 

se kterým je třeba neustále pracovat. Užitím tohoto principu je možné se správně zaměřit na 

řešení problému takovým způsobem, abychom objektivně pochopili reálný stav problému, 

včetně všech jeho náležitostí a skutečností. Člověka totiž nabádá, aby se nespokojil pouze 

s domněnkou, že něco tak je, taktéž ho odrazuje od toho, aby se rozhodoval pouze na základě 

myšlenek někoho jiného. Je naprosto klíčové, aby se lidé přesvědčili a viděli na vlastní oči, jaký 

je problém a co všechno za ním stojí, aby viděli skutečný stav problému, nikoliv stav zkreslený. 

Gen-ba: Skutečné místo 

Pojem Gen-ba značí reálné místo, čímž je myšleno to místo, kde se tvoří produkty, tedy i to 

místo, kde vznikají problémy. Obrazně řečeno jde o místo činu, a stejně jako detektivové, tak i 

inženýři kvality (nebo kdokoliv zodpovědný za řešení problémů) musí místo dokonale 

prozkoumat, získat všechny relevantní informace, které povedou k pochopení problému.  

I tento princip je spojen s již zmiňovanou rychlou reakcí, pro úspěšné a efektivní řešení 

problémů je potřeba na místo dorazit co nejdříve, dokud tam stále jsou „důkazy“. Samozřejmě 

kromě zkoumání místa jako takového je důležitá komunikace s pracovníky přítomnými či 

zapojenými do procesu. Ti totiž strávili nejvíce času v místě vzniku problému a měli by být 

schopni jej co nejpřesněji popsat, proto je tento krok nezbytný. 

Celkově tak princip Gen-ba znamená aktivitu a zvědavost, namísto spokojení se 

s nejistými či nepřesnými informacemi od někoho jiného.  
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Gen-butsu: Skutečná věc 

Někdy je těžké si problémy ve výrobě pouze představit a debatovat o nich jenom na základě 

informací třetí strany, jednat pouze v domněnkách. Vidět problém na vlastní oči je v tomto 

případě k nezaplacení, neboť nám může pomoci odhalit skryté detaily, na které bychom při 

pouhém bádání v kanceláři nepřišli. 

Velkým přínosem je porovnávání. A to nejen dobrých a špatných kusů, ale také situací 

a podmínek, za kterých sledovaný problém nastal. Nejčastějším příkladem takového porovnání 

bývá personál (směny). Každopádně jakékoliv porovnávání by se mělo vázat k jasně daným 

standardům, které přesně specifikují, jak má správně vypadat produkt, probíhat proces, nebo 

pracovat personál. Pak je možné objektivně specifikovat problémy, respektive odchylky od 

zmíněných standardů. 

Hlavním bodem tohoto přístupu je tak shlédnutí, prozkoumání a kritické myšlení 

vzhledem ke špatnému produktu či procesu. 

Gen-jitsu: Skutečná data 

Implementace tohoto principu je ze všech tří nejtěžší. Nestačí se totiž pouze přijít podívat na 

místo, nebo prohlédnout si vadný kus. Nejdůležitějším krokem je pochopení a správné využití 

dat a informací týkajících se problému. Je třeba jednat právě na základě reálných dat, nikoliv 

na domněnkách okolo. Zkrátka se jedná o princip zakládající se na maximální objektivnosti. 

Užití skutečných čísel a informací je často naprosto klíčové pro uvědomění si rozsahu 

problému.  

Je nezbytné být co nejvíce objektivní a přesný v případě popisu problému, pokud jej 

chceme rychle a úspěšně vyřešit. Naopak je zbytečné přednášet domněnky a vlastní myšlenky 

bez důkazů. 

6.2.2 4 kroky QRQC 

V této kapitole budou popsány 4 základní kroky QRQC, které tvoří druhý pilíř celé metody. 

Identifikace, komunikace, analýza a ověření, to jsou na sebe logicky navazující kroky, které ve 

výsledku tvoří silný nástroj řízení kvality. 

Identifikace  

Objevení a zaznamenání problému jsou kroky, bez kterých prostě nemůžeme pokračovat 

v řešení problému, protože bychom o žádném nevěděli. To je jistě všem jasné, je však potřeba 

se na detekování problémů zaměřit a zavést organizovaný systém, díky kterému budeme moci 

spolehlivě vadu odhalit a zamezit jejímu pohybu a šíření v procesu. V QRQC je pro tento účel 

hlavním nástrojem tzv. Red Box, tedy systém třízení neshodných produktů do určitého 

výstražného místa, nejčastěji červených krabic. Ve výrobě se setkáváme právě s červenými 

krabicemi, do kterých se ukládají neshodné produkty. Ovšem Red Box lze aplikovat i v jiných 

odvětvích, kde například v účetnictví může mít podobu reportu. Red Box je pak sledován 

odpovědnou osobou za kvalitu. 
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Po objevení problému je třeba jej popsat. Vadný produkt je označen nálepkou s kódem, 

pod kterým je pak zapsán na tabuli QRQC. Ta by měla být na specifikovaných, viditelných a 

přístupných místech. Formou tabulky je rozdělena tak, aby do ní bylo možné zapisovat 

následující informace: 

• datum, čas, směna, jméno operátora, který chybu odhalil 

• popis vady 

• určení primární příčiny 

• okamžitá nápravná opatření 

• výsledek bezpečnostních opatření 

• zodpovědná osoba za řešení 

• časová náročnost 

• informace, zda je třeba nahlásit vadu nadřazenému oddělení 

Na obrázku 1) a 2) lze vidět praktický příklad tabule QRQC, zde se jedná o tabuli 

určenou pro montáž ve firmě Poclain Hydraulics s.r.o. Tabule je pro čitelnost rozdělena na 2 

obrázky. 

 

 

Obr. 1) První část tabule linkového QRQC 
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Obr. 2) Druhá část tabule linkového QRQC 

Obecně lze také říct, že se pro popis události často využívá metody 5W2H. Ta značí 7 

základních otázek, které většinou pokrývají celé spektrum problematiky a pokud je na ně 

správně odpovězeno, postačují jako prvotní popis problému. Jedná se o otázky Who (kdo), 

What (co), When (kdy), Where (kde), Why (proč), How (jak) a How many (kolik). V kapitole 

8.4 Výrobní QRQC je ukázka, jakým stylem by se v praxi na tyto otázky mělo odpovídat a co 

vše by odpovědi měly zahrnovat. 

Poslední, avšak neméně důležitou, akcí ve fázi identifikace je zastavení produkce při 

objevení první vady. I když se může zdát, že zastavení linky ihned při první vadě je zbytečné a 

povede k prodlevě a ztrátě, opak je pravdou. Zastavení nám totiž umožní, v souladu s principy 

3 skutečností, zkoumat a popsat problém takový jaký doopravdy je a přímo tam, kde vzniknul. 

Zamezí se tím zkreslení informací, ale především oddálení řešení problému. Řešit problémy 

zpětně je velmi časově, energeticky i finančně nevýhodné. Taktéž se zamezí šíření 

problémových kusů dále v řetězci. Samozřejmě je vše vztaženo k nákladům, který by měly být 

pro tyto případy dopředu vypočteny. Avšak ve většině případů je výhodnější pozastavit výrobu 

u polotovaru než řešit vadný hotový produkt.  

Po zastavení výroby je třeba umět ji také obnovit. Ihned musí být provedeny záznamy 

o problému a následně nápravná opatření. Pokud je proces správně logicky nastaven, zastavení 

na jedné buňce nebude znamenat zastavení celé linky, ta bude moci pokračovat dále v produkci. 

U automatizovaných procesů se často uplatňuje jisté měřítko, jistý počet špatných kusů, při 

jehož překročení se výroba zastavuje. 
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Komunikace 

Komunikace probíhá formou QRQC schůzek, které se konají pravidelně každý den ve stejný 

čas za účasti stejných lidí, pověřených odpovědností za každé oddělení společnosti. Schůzka 

by měla trvat okolo půl hodiny. Na této schůzce se ovšem neřeší technické problémy, nýbrž jde 

o záležitost managementu. Tedy informovanost o tom, jaké problémy se vyskytují, zda jsou 

dostatečně řešeny a jaké jsou dosavadní úspěchy.  

Pro technickou stránku věci jsou potom určena jiná setkání. Po identifikaci problému se 

schází tým, ve kterém se určí osoby odpovědné za vyřešení problému, nejčastěji se jedná o 

vedoucího týmu, který písemně potvrzuje, že si je vědom problému a bere na sebe zodpovědnost 

za jeho odstranění. K tomuto je určen standardizovaný dokument, který mimo jiné obsahuje 

informace o výskytu a popisu problému, včetně jeho fotky či nákresu. Vedoucí týmu však není 

jediný, kdo na řešení bude pracovat, proto se problém rozděluje na více jednodušších akcí, které 

se přidělují jednotlivým členům týmu. Často se také vyskytuje problém zasahující do více 

oddělení, pak může být problém přiřazen dvěma různým team-leaderům z daných oddělení, což 

může společně s dalším rozdělením na lehčí úkoly výrazně zjednodušit a zrychlit odstranění 

problému. 

Komunikace však také probíhá i mezi pracovníky ve výrobě u buněk a na linkách. Je 

třeba, aby všichni pracující na lince, která je zastavena, byli informováni o tom, proč byla 

zastavena. Mezi operátory by pak mělo proběhnout shrnutí problému a podmínek, za kterých 

nastal. Po označení špatného kusu se znovu linka pouští do provozního stavu. K tomu je třeba 

překontrolovat linku (možné vzniklé chyby kvůli zastavení), vyměnit podezřelou skupinu kusů, 

izolovat jasně identifikované špatné kusy. Vedoucí směny pak předá veškeré informace o této 

události vedoucímu další směny. 

Posledním bodem komunikace je pak oznámení a podstoupení problému nadřízeným 

(např.: operátor vedoucímu směny, vedoucí směny manažerovi výroby). Děje se tak při 

závažnějších, neobvyklých problémech, incidentech ohrožující zdraví zaměstnanců nebo při 

problému vzniklém nedodržováním standardů. Je zodpovědností každého zaměstnance požádat 

o pomoc kdykoliv je to nezbytné a sám si neví rady. 

Analýza 

Při analýze se uplatňují veškeré dosud zmíněné principy. Tedy přístup podle principu tří 

skutečností, ale hlavně komunikace s operátory může být klíčovým faktorem vedoucímu 

k efektivnímu řešení problému. Operátoři totiž mohou popsat podmínky vzniku problému, ale 

také často (u jednodušších závad) určit příčinu problému, neboť už s problémem mají 

zkušenost.  

U komplexnějších problémů je ale zapotřebí využít nějaké formálnější metody. 

V QRQC se používá základů PDCA, popsána v rešeršní části, v kombinaci s metodou FICS 

(analýza faktorů), rozebrána později v kapitole 8.4 Výrobní QRQC. Úprava PDCA cyklu pro 

QRQC pak ve zkratce vypadá následovně: 

• Plánuj – Definuj problém pomocí 5W2H (viz krok Identifikace), definuj cíl, kterého 

má být dosaženo, analyzuj příčinu a následky problému, analyzuj a vyber řešení, to 

vše do 5 dnů od vyskytnutí problému. 

• Dělej – Zaveď vybraná opatření do 10 dnů. 
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• Kontroluj – Změř a zkontroluj výsledky a úspěšnost zavedených opatření v průběhu 

30 dnů. Ujisti se, že se nevyskytly žádné nové problémy či faktory způsobující 

problémy (pokud se vyskytují, proveď analýzu znovu). 

• Jednej – Plošně zaveď úspěšné opatření, vytvoř poučný dokument vztahující se 

k vyřešenému problému, podpoř dodržování opatření pomocí nových (upravených) 

standardů. Vyhodnoť týmovou práci, komunikuj o dosaženém úspěchu. 

FICS v QRQC slouží ke stanovení všech faktorů, které mohou mít vliv na vznik 

problému. Analýza využívá principu 4M, tedy rozdělení do 4 kategorií – materiál, stroj, 

metodika, lidé. Jedná se tak o jednoduché vyjádření faktorů bez složitých propojení, které 

nemusí často dávat smysl a člověka pouze více zmatou. Z těchto faktorů se pak určuje příčina, 

která bude předmětem nových opatření. 

Ověření 

Všechny předchozí kroky by byly téměř k ničemu, kdyby nepřišlo na řadu ověřování výsledků. 

To nás může ujistit, že jsme jednali správně a zavedená opatření a nové standardy mají smysl, 

nebo naopak. Hlavně je k ověřování potřeba přistupovat podle principů tří skutečností, 

především pak toho prvního, Gen-ba, tedy ověřovat tam, kde se problém vyskytnul. Je tedy 

nutné vytvořit systém, který umožní snadno zaznamenat potřebné informace, ze kterých lze 

ověřit dodržování opatření, jeho úspěšnost a další. Takto vytvořené formuláře pro kontrolu se 

nechávají přímo na problémových pracovištích, zaznamenávají do nich pracovníci všech směn. 

Sběr těchto dat by měl probíhat minimálně po dobu 5 pracovních dní. Praktická ukázka 

takového formuláře je k vidění na obrázku 1) a 2) – tabule QRQC. 

Z dat nasbíraných ve formulářích je poté nutné vyvodit závěry o tom, zda je v případě 

neúspěchu potřeba provést novou analýzu a zavést nová opatření, v případě částečného úspěchu 

některá opatření pozměnit a znovu ověřit. Posledním a nejžádanějším případem je stoprocentní 

úspěch, tedy vyřešený problém bez žádných dalších následků. Pak je nutné se z vyřešeného 

problému poučit, tedy vytvořit formulář Lessons learned, kterého se pak využívá při tvorbě či 

úpravě standardů.  

Všechny zmíněné kroky budou konkrétněji rozebrány v pozdějších kapitolách při 

popisu aplikace QRQC ve firmě Poclain Hydraulics s.r.o. 
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7 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI POCLAIN 

HYDRAULICS 

Na konci druhého ročníku mého studia jsem začal rozmýšlet, kterým směrem bych se v mém 

studiu chtěl dále ubírat a jak by mohlo vypadat téma mé bakalářské práce. Nakonec se mi 

naskytla možnost zpracování relativně nového stylu řízení kvality, tedy QRQC, v brněnské 

pobočce mezinárodní společnosti Poclain Hydraulics (dále v textu zkráceno jako PH). 

Zpracování tohoto téma na akademické úrovni stále chybí a já jej velice rád přijal. Teď bych 

rád v následujících řádcích nastínil pozadí společnosti i brněnské pobočky, která mi umožnila 

čerpat k této problematice všechny potřebné informace, za což jsem velmi rád. 

Společnost Poclain Hydraulics je mezinárodní firma specializující se na výrobu a prodej 

hydraulických motorů, čerpadel, ventilů a elektroniky s tím spojené. Vzešla ze společnosti 

Poclain, která byla v roce 1926 založena francouzským inženýrem jménem Georges Bataille. 

Ze začátku se firma věnovala pouze nákladním tří a čtyř-kolovým vozíkům, zlom v úspěchu 

přišel při výrobě prvního bagru na hydraulickém principu v roce 1952. První vlastní 

hydraulický motor společnosti spatřil světlo světa v roce 1958. Ke vzniku dceřiné společnosti 

Poclain Hydraulics došlo v roce 1976. Zásadní krok pro tento podnik přišel v roce 1985, kdy 

došlo (po prodeji firmy Poclain americké společnosti) k odtržení Poclain Hydraulics, která byla 

stále vedena francouzským rodem Batailleů.  

V té době měla kolem 600 zaměstnanců. Po separaci začaly práce na vývoji nových 

produktů (motorů, pump) a také začala investice do mezinárodního rozvoje. Dnes má 

společnost PH pobočky ve více než 20 zemích světa (převážně v Evropě, ale také v Indii, Číně, 

USA, Rusku aj.). Dnes má přes 2000 zaměstnanců, roční obrat přes 300 miliónů Euro, avšak 

stále si zachovává charakter rodinného podniku, kdy přes 70 % akcií patří rodině Batailleů.  

Dnes je Poclain Hydraulics jednou ze 4 divizí společnosti Poclain Group, do které dále 

patří Poclain Powertrain, specializující se na aditivní hydraulické pohonné systémy v osobních 

automobilech a dodávkách. Další divizí je Poclain Technicast, věnující se odlívání vysoce 

tvárného železa. Poslední divizí je automobilová dopravní společnost Poclain Vehicules. 

Zhruba 90 % obratu celé společnosti Poclain Group dnes tvoří právě Poclain Hydraulics. 

Zaměřuje se na výrobu a prodej do tzv. Off-Road průmyslu, tedy mobilní těžké i lehké techniky. 

Produkty se aplikují v zemědělství, konstrukci pozemní komunikace, lesnictví, i těžbě 

nerostných surovin. Trh pro pozemní stavitelství tvoří asi 35 %, zemědělství 30 %, kolem 8 a 

6 % pak zahrnují vozidla pro manipulaci s materiálem a těžbu materiálu. Hydraulické systémy 

se tak montují do kombajnů, sběračů plodin, nákladních vozů, finišerů, bagrů, drtičů, 

manipulátorů apod. 5% podíl na obratu pak tvoří aplikace aditivních hydraulických pohonných 

systémů do nákladních vozů. [14] 

7.1 Český závod Poclain Hydraulics s.r.o. 

Po odtržení a vzniku samostatné společnosti Poclain Hydraulics, s primárním závodem ve 

francouzském Verberie, byla snaha vedení rozšířit svůj trh po Evropě i ve světě, a tak v roce 

1991 vznikla česká pobočka se sídlem v Brně. Ta byla prvně orientována pouze jako komerční 

společnost, o rok později byl založen i výrobní závod. Česká republika byla jako jedna 

z prvních zemí v Evropě, kam byla výroba rozšířena. V roce 1994 byly sloučeny obě brněnské 
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pobočky, tedy pro prodej i pro výrobu. Od té doby je dnes firma vedena pod názvem Poclain 

Hydraulics, s.r.o.  

K dnešnímu dni zaměstnává přes 350 zaměstnanců. Celý prostor firmy představuje 

plochu 35 000 m2, prostor pro výrobní halu pak tvoří přes 11 000 m2. Lze říct že pobočka je 

komplexní, co se týče výrobních procesů. Produkuje se zde 5 různých řad hydraulických motorů 

a jejich produkce probíhá od obrábění surového materiálu, přes tepelné úpravy a finišovací 

operace dílců, až po montáž celých motorů, zátěžových zkoušek a odeslání zákazníkům.  

Za výslednou kvalitu zpracování produktů, které se odsud odesílají, tedy zodpovídá 

jenom brněnský závod, pokud samozřejmě vynecháme vliv kvality dodaného materiálu, nebo 

hotových součástí od dodavatelů. Dostupné jsou tedy měřící střediska, plně vybavené pro 

měření všech potřebných parametrů a vlastností, aby mohla být vyrobená kvalita dostatečně 

kontrolována a potvrzena. 

Co se týče managementu kvality, je ve firmě oddělení kvality, které se dále dělí dle 

zaměření. Menší oddělení jsou pak určena pro kvalitu dodavatelskou, zákaznickou a výrobní. 

Oblast výrobní kvality se ještě dělí pro obrobnu a montáž. Celé oddělení kvality je však pouze 

podpůrným oddělením, které má na starost rozvoj metodologie, tvoření a úpravu standardů a 

jejich implementaci. Řešení problémů vzniklých na pracovišti tak není hlavní náplní práce 

oddělení kvality. Díky QRQC je tato činnost převedena tam, kde problémy vznikají, a sice ve 

výrobě, kde za řešení problémů zodpovídají operátoři. [14] 
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8 QRQC V POCLAIN HYDRAULICS S.R.O. 

V návaznosti na předchozí kapitoly bude v této kapitole popsán a rozebrán princip a fungování 

QRQC v brněnské pobočce společnosti Poclain Hydraulics. Základy QRQC jsou převzaty 

z dříve popsaných principů zavedených ve skupině Valeo, avšak konkrétní provedení 

jednotlivých kroků se liší a je adaptováno jednak kvůli druhu výroby, jednak kvůli kapacitám 

personálu.  

V českém závodě se myšlenka o zavedení a využití QRQC jako nového systému řízení 

kvality objevila v roce 2012, avšak do samotného uspořádání a nastartování se čekalo do roku 

2015. QRQC bylo implementováno v rámci změny politiky celé společnosti Poclain 

Hydraulics. Bylo určeno jako primární systém řízení kvality na všech pobočkách, kromě výroby 

se využívá na i většině ostatních odděleních, například logistika, nákup, sklad, finance, design. 

Komplexnost této metody potvrzuje i fakt, že je uplatňován také vrcholovým managementem. 

Celá kapitola č. 8 je inspirována interní dokumentací společnosti Poclain Hydraulics 

[14]. Dále v celé této kapitole tedy nebude text ozdrojován. 

8.1 Sedm nástrojů kvality v PH s.r.o. 

V PH je QRQC součástí „Sedmi nástrojů kvality“. Tím však nemyslím všeobecně známých, 

především analytických sedm nástrojů kvality, které byly popsány v kapitole 5 Nástroje kvality. 

Jsou to samostatné principy a postupy, které mají své kořeny v tzv. štíhlé výrobě. Každý z nich 

je stejně důležitý jako ostatní a dohromady tvoří v PH standard pro udržování a zlepšování 

kvality: 

1. První kus OK 

Kontrola prvního vyrobeného/obrobeného kusu na stroji při začátku každé směny. 

Před výrobní operací je potřeba zkontrolovat podmínky a prostředí pracoviště (5S, 

zajištění bezpečnosti, správnost specifikací, kterých má být dosaženo). Po prvním 

provedení výrobní operace je kus změřen, a pokud nejsou specifikace v tolerancích, je 

aktivován záložní plán. Ten může znamenat pokračování výroby za určitých 

podmínek, nebo naopak zastavení výroby na daném stroji, popřípadě celé lince. Pokud 

je vše v pořádku, operátor označí své pracoviště pomocí zelené cedule První kus OK, 

v opačném případě červenou cedulí NOK. Nehledě na to, zda je kus OK nebo NOK, 

cedule zůstává na pracovišti po celou směnu. V případě operací probíhajících 

v dávkách (například tepelná zpracování) se na specifikace kontroluje daný počet 

kusů, provádí se záznamy a není třeba potvrzovat první kus cedulí. 

2. Poka-Yoke 

Tato akce je víceméně součástí předchozího kroku. Jedná se však o kontrolu 

stanoveného počtu (např. každý pátý) kusů, ty jsou porovnávány s etalonem správně a 

špatně vypadajícího kusu. Další možností kontroly správnosti vyrobeného kusu je 

zkouška napasování na jiný dílec. Při nesplnění zkoušky se opět pozastavuje výroba 

nebo se využívá záložního plánu. 

3. Finální inspekce 

Ta je dalším kontrolním krokem, tím posledním před odesláním produktu zákazníkovi. 

U každého produktu jsou jasně stanovené části a vlastnosti, které se musí kontrolovat 

jednak vizuálně a měřidlem a jednak funkčně tzv. test benchem, tedy zátěžovou 

zkouškou. Té podléhá každý hotový motor, pumpa či jiné finální produkty. Ty musí 
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vydržet stanovené hodnoty zátěže bez jakýchkoliv poruch a vad (např. únik oleje). U 

interních dodávek jiné pobočce společnosti se pak mohou kontrolovat jen součásti, 

opět podle stanovených a kritických bodů, mělo by být jasně specifikováno (fotkou 

nebo etalonem), jak má vypadat správný kus, popřípadě jak mohou vypadat častěji se 

vyskytující chyby a vady.  

Finální inspekce funguje neustále, na rozdíl od Temporary Quality Wall, tedy dočasné 

zdi kvality. Ta se zavádí v případech, kdy je zřejmé, že kvalita na ve výrobě/na 

montáži/celkově není pod kontrolou. Cílem je ochránit zákazníka před špatnými 

produkty. Ve své podstatě jde o přísnější finální inspekci. Kromě větší frekvence 

měření kusů se požaduje dvojitá inspekce kontrolních bodů. Změnou je také přístup 

při objevení neshody. Každá neshoda je v tomto režimu považována za zákaznickou 

reklamaci, která se musí vyřešit i stejným způsobem jako běžné zákaznické reklamace, 

tedy vyhotovení 8D reportu apod. Nejdůležitějším bodem je ale fakt, že se jedná o 

speciální proces, prováděn mimo výrobu a lidmi z oddělení kvality, nikoliv operátory. 

Tím se zajišťuje objektivnost a správnost provedení těchto kontrol. 

4. Vlastní kontrola; zastavení výroby při vadě 

Na každém pracovišti jsou instrukce jak a co kontrolovat, opět se jedná o jisté 

kontrolní body. Tento krok je snahou a přenesení zodpovědnosti na operátory, kteří 

mají být zodpovědní za výslednou kvalitu. Každý operátor musí kusy po výrobní 

operaci zkontrolovat, než je pošle na další operaci. Důležitým bodem je pak právo a 

částečná povinnost zastavit výrobní proces, pokud je objeven vadný dílec či jiný 

problém. Vadný kus musí být jasně označen a problém popsán. Je poté na samotném 

operátorovi a jeho kolezích, aby problém vyřešili a rozhodli o dalším postupu. Řešení 

problému a určení dalších akcí je nutné vykonat okamžitě po zastavení výroby. 

5. RedBox a přepracování 

Již dříve zmíněné Redboxy zde slouží jako oddělovací prostor pro neshodné výrobky. 

Nejsou to však odpadkové koše, kam se vyhazuje již nepoužitelný materiál. Na 

začátku každé směny by měly být prázdné. Při zjištění neshody musí operátor na 

základě vady sám rozhodnout o tom, jestli vadný kus přijde do červené krabice 

s označením Scrap (již nepoužitelný/nepřepracovatelný výrobek), nebo do žluté 

krabice s označením Rework (kus určen pro přepracování). Před samotným umístěním 

do krabic operátor zaznačí na kusu místo vady, a na speciálním štítku zaznamená 

popis vady, datum výskytu, způsob přepracování a další důležité informace. To platí 

pro scrap i pro přepracování. V každém případě musí být tyto kusy odděleny od 

zbytku výroby. Redbox v PH lze vidět na obr. 7) a 8). 

6. Denní komunikace 

Každý den probíhá komunikace o aktuálním stavu kvality. To se týká stávajících 

problémů na lince, celkové výrobní/montážní neshody, situace se zákazníky. 

Komunikace probíhá mezi operátory a vedoucím směny. Tento krok je součástí 

komunikace u QRQC tabule, rozebráno dále v práci. 

7. QRQC – Rozebráno v následující kapitole. 

8.2 QRQC v PH s.r.o. 

Jak již bylo dříve naznačeno, QRQC není považováno ani tak za samostatnou metodu či nástroj 

řízení kvality, jako za přístup managementu k řízení kvality. Základem samotného fungování 

jsou pilíře QRQC, tedy Princip tří skutečností a 4 kroky QRQC, obecně popsány výše. V PH 
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se pak mluví o 6 klíčových bodech QRQC, kde kromě Principu tři skutečností je kladen důraz 

na rychlou reakci, logické uvažování a coaching. 

Rychlou reakcí se rozumí okamžitý přístup k problému. Je důležité s problémem 

nečekat, získat a zaznamenat co nejvíce informací hned při objevení problému (podmínky 

výrobního procesu, stav operátora aj.). Okamžitý problém k přístupu taktéž znamená, že se nám 

problémy nebudou tolik hromadit a budeme je schopni vyřešit dřív.  

Logické uvažování snad není třeba tolik rozvádět. Vede minimálně k metodě 5 proč, 

díky které se můžeme lehčeji dopátrat k příčině problému. Důležité je si věci ověřit, potvrdit si, 

že víme, co je příčinou problému, jak říká přísloví „Dvakrát měř, jednou řeš.“  

Coaching znamená aktivní přístup team leaderů, vedoucích směn i vrcholového 

managementu. Především pak management se musí podílet na následujícím: monitorování 

situace, podpora, uznání. Měl by také dávat nové podněty a tzv. challengeovat (vybízet) týmy 

k prokázání jejich pokroku při řešení problému. Právě onen kontakt a komunikace mezi 

managementem a týmy ohledně dosavadních výsledků a zjištění udržuje téma řešení problému 

aktuální a napomáhá k jeho dřívějšímu vyřešení. Management by také měl (dle principu tří 

skutečností) vyzývat týmy, aby zkoumaly problém tam, kde se vyskytuje, nejčastěji tedy ve 

výrobní/montážní hale, respektive přímo na výrobních strojích či linkách. Posledním, avšak 

neméně důležitým, bodem je ohodnocení a gratulace týmu k úspěchu, tím podporujeme 

morálku a motivaci pro řešení dalších problémů. 

V kapitole, kde bylo rozebráno QRQC podle autorů této metodiky, jsou zmiňovány a 

pospány hlavní pilíře. Tyto základy lze adaptovat a následně aplikovat do různých typů 

průmyslu. Avšak jak bylo zmíněno, QRQC se i v jednotlivém podniku rozděluje do několika 

úrovní, nejčastěji do tří, stejně jako je tomu i v případě PH. V PH se jedná o linkové, výrobní a 

závodní QRQC. Dohromady pak tvoří pomyslnou pyramidu QRQC, která je znázorněna níže 

na obr. 3). 

 

Obr. 3) Pyramida QRQC [14] 
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Linkové QRQC je v podstatě základní kámen celé pyramidy QRQC. Převážná většina 

problémů vzniklých při výrobě/montáži by se měla řešit na této úrovni, respektive ji řeší 

operátoři se supervisorem/mistrem/vedoucím směny. Zodpovědnost za správné zaznamenání 

problému, vyhodnocení situace (zastavit/nezastavit linku) i řešení tak nesou právě sami 

operátoři. Pouze komplexnější a bezpečnostní problémy jsou eskalovány do vyšší úrovně, tedy 

do výrobního QRQC. V této druhé úrovni se řeší jednak problémy eskalované z linkového 

QRQC a jednak všechny zákaznické reklamace a problémy s nimi spojené. Postup řešení těchto 

problémů je založen na 8D a FICS analýze (pospána v kapitole 8.4 Výrobní QRQC). Závodní 

QRQC je nejvyšší úrovní, spočívá v procházení a zhodnocení stavu zákaznických reklamací 

ředitelem závodu. Podrobněji budou jednotlivé úrovně rozebrány v dalších podkapitolách. 

Průběh QRQC má dvě zásadní složky – každodenní schůzka a analýza/řešení problému. 

Tyto dvě akce je důležité rozlišovat. Schůzky jsou krátké a jejich cílem je projít aktuální situaci 

vyskytujících se problémů, ať už ve výrobě nebo zákaznických. Tyto schůzky probíhají každý 

den ve stanovený čas, účastní se jich vždy určení zaměstnanci. Řešení a analyzování problému 

jsou pak činnosti, které řeší buď operátoři přímo ve výrobě (linkové QRQC) nebo se pro 

zvládnutí složitějšího problému sestaví tým (výrobní QRQC). Schůzky tedy nejsou určené pro 

řešení problémů. Důležité je také zmínit, že na schůzkách se neprochází vždy všechny 

problémy, nýbrž třeba ty, u kterých nastala změna nebo pokrok v řešení, popřípadě již uplynula 

stanovená doba pro řešení problému. 

V tabulce 1) je shrnutý přehled toho, jak probíhají jednotlivé úrovně, včetně toho, kdo 

se jich účastní a co je hlavní náplní. 

  
Kdo se 
účastní 

Co se probírá Kdy 
Doba 
trvání 

Kde 

Závodní 
QRQC 

Ředitel závodu  
Přehled zákaznických 

reklamací 
Denně 

15 min 
max. 

Místo pro závodní 
QRQC 

Manažer 
výroby + kvality  

Schválení a uzavření 
hotových výrobních QRQC 

Týdně 
30 min 
max. 

Místo pro výrobní 
QRQC / ve výrobě 

Výrobní 
QRQC 

Manažer 
výroby + kvality    

Přehled probíhajících QRQC Denně 
30 min 
max. 

Místo pro výrobní 
QRQC 

Vedoucí směny 

Podpůrné 
funkce 

Manažer 
výroby + kvality    

Analýza problému 

Určeno 
při 

denních 
schůzkách 

Proměnné 
Ve výrobě / v 
kancelářích 

Vedoucí směny 

Podpůrné 
funkce 

Operátoři 

Linkové 
QRQC 

Vedoucí směny 

Analýza problému 

Určeno 
dle 

pravidel 
pro reakci 

10 min 
max 

Ve výrobě 
Team leader 

Operátoři 

Manažer 
výroby + kvality    Přehled probíhajících QRQC Denně 

15 min 
max. 

Místo pro linkové 
QRQC / ve výrobě 

Vedoucí směny 

Tab 1)  Přehled úrovní QRQC [14] 
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8.3 Linkové QRQC 

Jak již bylo řečeno, linkové QRQC je základem celého systému. Většina problémů, 

objevujících se ve výrobě či montáži se následně řeší pouze na této úrovni. Samotný postup 

probíhá dle 4 korků QRQC, tedy detekce, komunikace, analýza a ověření. Na obr. 4) lze vidět 

pro lepší orientaci vývojový diagram pro průběh řešení neshody ve výrobě v rámci linkového 

QRQC. 

Ne

Začátek Objevení neshody
Zastavení linky /

Záložní plán

Identifikace vady 

na dílci

Lze vadu 

opravit?

Zaslání kusů na 

přepracování

Nalezení ostatních 

neshodných dílců

Umístění 

neshodných kusů 

do Redboxu

Informování 

operátorů na lince

Popis problému 

pomocí 5W2H 

Okamžité 

nápravné opatření

Analýza problému 

s kolegy pomocí 

5 proč

Byla odhalena 

kořenová příčina?

Stanovení a 

zavedení řádných 

nápravných 

opatření

Sledování a 

zápis 

výskytu 

problému

Objevuje se 

problém znovu?

Zhodnocení na 

schůzce QRQC

Byl problém 

vyřešen?

Uzavření 

problému v rámci 

linkového QRQC

Konec

Návrh na 

eskalaci do výrobního 

QRQC

Eskalace do 

výrobního QRQC

Kontrola a 

doplnění popisu 

problému

Ne Ano

Ano

Neeskalovat

Eskalovat

NeAno

Ne

Ano

 

Obr. 4) Vývojový diagram průběhu linkového QRQC 
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8.3.1 Detekce 

Fáze detekce je velmi provázána se sedmi nástroji kvality v PH, konkrétně s kroky 4 a 5. Dle 

daných pravidel operátor ví, kdy má zastavit linku a jak dále postupovat podle záložního plánu. 

Samozřejmě ne všechny problémy, které se objeví při produkci se řeší pomocí QRQC. K tomu, 

aby operátor věděl a nemusel přemýšlet, kdy má využít QRQC pro nějaký problém, je stanoven 

seznam obecných problémů. Konkrétní pravidla pro řešení problému v rámci QRQC jsou na 

obr. 5), na kterém jsou pravidla pro montáž, a 6), na kterém jsou pravidla pro obrobnu.  

V případě špatného a neopravitelného dílce dle pravidel buď zastavuje linku, nebo 

pokračuje podle záložního plánu. Vadu na špatném kusu jasně zaznačí a identifikuje, popíše 

kus a vadu na přiloženém lístku a umístí jej do Redboxu. Ty jsou umístěny v prostoru určeném 

pro řešení QRQC, tak, aby je bylo možné pozorovat. Redboxy můžeme vidět na obr. 7) a 8). 

Na obr. 8) je vidět i lístek určený k identifikaci kusu, včetně místa, času a osoby, která problém 

objevila. 

 

 

Obr. 5) Pravidla pro otevření linkového QRQC na montáži [14] 

 

Obr. 6) Pravidla pro otevření linkového QRQC na obrobně [14] 

 

1

2

3

4

5

6

Podle akčního plánu a auditu: Zákaznický, Workstation, Product audit, 6S, HSE..

Pravidla pro otevření Linkového QRQC

Montáž

Související s bezpečností: skoronehody, nebezpečné chování…

Při otevření quality alertu (reklamace 0km/On-field, interní, ostatní pobočky)

Podle pareta FPY (Test Bench, Mass Flow)

Podle doporučení výstupu z Workstation a Product auditu

Podle dohody a doporučení (Technologie, kvalita a údržba)

Pravidla eskalace: Vedoucí výroby nebo kvality rozhodují, zda problém bude eskalován

1

2

3

4

5

6

7

Vedoucí výroby nebo kvality rozhodují, zda problém bude eskalován

Při orpavě dílců ze speciálních procesů

Pravidla uzavírání: Uzavřít linkové QRQC lze pouze během pravidelného meetingu

Pravidla eskalace:

Podle akčního plánu a auditu: Zákaznický, Workstation, Product audit, 6S, HSE..

Podle doporučení výstupu z Workstation a Product auditu

Podle dohody a doporučení (Technologie, kvalita a údržba)

Pravidla pro otevření Linkového QRQC

Obrobna

Související s bezpečností: skoronehody, nebezpečné chování…

Při otevření quality alertu (reklamace 0km/On-field, interní, ostatní pobočky)

Pro každý neshodný díl musí být otevřeno nebo zaznamenáno do sledování
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Obr. 7) Redbox určený pro neshodné obrobky 

 

Obr. 8) Redbox s neshodnými obrobky, označené štítkem  
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8.3.2 Komunikace 

Komunikace mezi operátory je nezbytná, je třeba sdělit problém všem, na které pozastavení 

linky či stroje bude mít vliv. Měla by být zahájená týmová práce, aby se co nejrychleji zavedlo 

nějaké opatření. K pomoci jsou v tuto chvíli senior operátoři, popřípadě vedoucí směny. 

Společně by operátoři měli identifikovat a vytřídit další případné neshodné dílce. Zbytek 

komunikace spočívá v QRQC tabuli. Tam operátor, který objevil problém, zapisuje datum 

(popřípadě i směnu/čas) výskytu problému a jeho krátký, ale dostatečně charakterizující popis, 

nejlépe podle 5W2H. Dále zaznamená faktická data (např.: tolerance překročená o takovou a 

takovou hodnotu) a také zapisuje, jaké okamžité nápravné opatření bylo zavedeno nebo použito. 

Je důležité provádět zápis na tabuli co nejdříve, podle principu tří skutečností. Pokud problém 

nastane na začátku směny, je pravděpodobné, že si operátor na konci směny již nebude všechny 

informace pamatovat přesně. Struktura QRQC tabule je na obr. 1) a 2) v kapitole  6.2.2 4 kroky 

QRQC.  

8.3.3 Analýza 

Analýza probíhá přímo u místa vzniku problému a co nejdříve je to možné, aby mohly být 

zváženy všechny faktory, které mohly ke vzniku problému přispět. Nastává porovnání dobrého 

a vadného kusu za přítomnosti operátora, který chybu odhalil, i toho, který chybu 

pravděpodobně zavinil, v případě složitější vady je přítomen i senior operátor s více 

zkušenostmi. Debatuje se o příčině problému, podmínkách i o důvodu, proč nebyla chyba 

odhalena na místě vzniku (pokud se tak nestalo). Debata by však měla být založena pouze na 

faktech a datech, nikoliv na domněnkách. Tyto poznatky se pak zapisují do další části tabule 

QRQC. Po odhalení příčin problému jsou stanovena opatření, která problém vyřeší, taktéž se 

poznačují na tabuli. Kromě toho je potřeba také určit a zapsat datum, do kdy by měl být problém 

vyřešen. Datum se stanovuje odhadem na základě zkušeností nebo dle standardu. Logické 

uvažování je zde nezbytné pro brzký úspěch. 

8.3.4 Ověření 

Poslední fáze ověření se týká nápravných opatření. Operátoři sami kontrolují, zda a jak často 

se problém vyskytuje a pravidelně tyto informace zapisují do QRQC tabule. Aby mohl být 

problém uzavřen, je třeba, aby se problém po určitou dobu (určenou odhadem nebo dle 

standardu) od posledního výskytu již neobjevil. Jelikož jsou výskyty problému zapisovány na 

tabuli, lze poté rozhodnout, zda bude problém uzavřen jako úspěšně vyřešený, nebo se ponechá 

dále otevřený k řešení. Toto rozhodnutí již však neprovádí operátoři. K tomu slouží pravidelné 

denní schůzky, na kterých je probírána situace a progres pouze některých problémů.  

Schůzky se účastní vedoucí směny, který by měl mít o všech problémech a jejich situaci 

přehled, manažer výroby a manažer kvality. V případě nejasnosti popisu u některých problémů 

je možnost účasti operátora, který problém objevil. Schůzka by neměla trvat déle než 15 minut 

a hlavním předmětem je uzavírání vyřešených problémů, připomenutí starších problémů 

blížících se k datumu, do kdy měly být vyřešeny, komunikace o efektivnosti zavedených 

nápravných zařízení a případně o eskalaci komplexních problémů do výrobního QRQC.  Po 

skončení schůzky by měl vedoucí směny informovat o závěrech této debaty všechny operátory.  

8.3.5 Místo pro řešení QRQC 

QRQC tabule se nachází na přehledném místě blízko výrobního prostoru. Ve firmě se užívá 

dvou míst pro tabule, jedno je určené pro obrobnu, druhé pro montáž. Tabule je vedená 

v papírové formě, což přináší výhody v rychlosti zapisování, přehlednosti, a také toho, že není 
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potřeba další osoba pro spravování elektronických dokumentů a dat. Jak vypadá tabule je možné 

vidět v dřívější kapitole na obrázcích 1) a 2), kde byla k vidění tabule určená pro montáž. Tabuli 

pro obrobnu můžeme pozorovat na obr. 9). Na té lze pozorovat i úspěšně vyřešené a uzavřené 

(označené zeleným štítkem) a eskalované (označené červeným štítkem) problémy. Kromě 

samotné tabule je ale na stejném místě taky tabule s ukazateli výkonnosti, účinnosti a efektivity, 

stejně jako přehled neshod, zákaznických reklamací a neprojitých zátěžových zkoušek. Na obr. 

10) lze vidět místo vyhrazené pro schůzky a řešení QRQC konkrétně určené pro montáž. 

 

 

Obr. 9) Tabule QRQC umístěná na obrobně 

 

Obr. 10) Prostor určený pro linkové QRQC umístěný na montáži 
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Pomyslným cílem je otevření alespoň jednoho problému v rámci linkového QRQC za 

směnu za účelem neustálého zlepšování a taktéž toho, aby operátoři problémy neskrývali a byli 

tímto vyzýváni k aktivnímu přístupu a podíleli se na kvalitě celé produkce.  

Všichni operátoři prochází školením na QRQC, takže ví, jak postupovat při objevení 

problému, kdy si žádat pomoc od senior operátora, vedoucího směny, v případě kritických 

problémů podporu od managementu. Jsou hlavním článkem linkového QRQC, objevení, zápis 

i řešení problému je součástí náplně jejich práce. Vedoucí směny má na starosti kontrolu 

operátorů ve smyslu správného přístupu ke QRQC, denně je vybízí k aktivnímu přístupu. 

Manažer výroby a kvality poté kontrolují progres v řešení problémů, taktéž vybízejí 

k aktivnímu přístupu a především k užívání principu tří skutečností. Uzavírají, prodlužují 

termíny či eskalují problémy dle jejich stavu. 

Návrh na eskalaci problémů do vyšší úrovně QRQC provádí vždy manažer kvality a 

výroby a připadá v úvahu tehdy, když sami operátoři nemohou problém vyřešit, což se stává 

v několika případech. Prvním z nich je neodstranění problému, tedy pokud ani několik 

jednoduchých opatření nebylo efektivních a problém se neustále znovu objevuje (nemusí se 

objevovat pravidelně). Druhým případem je komplexnost problému. To obecně znamená, že 

kořenová příčina problému nebyla odhalena do 24 hodin od zaznamenání problému. Dalším 

důvodem pro eskalace jsou kritické problémy, které mohou ohrozit chod více linek, nebo celé 

výroby. Stejně tak jsou zvažovány bezpečnostní problémy, jakékoliv úrazy jsou automaticky 

eskalovány. 

8.4 Výrobní QRQC 

Tato úroveň je určena pro komplexní problémy eskalované z linkového QRQC, kde nemohly 

být vyřešeny. Dále se také jedná o opakující se problémy, problémy bez progresu řešení nebo 

ty problémy, které je potřeba z jiných důvodů vyřešit v určitém časovém intervalu, avšak na 

úrovni linkové by to nebylo možné. Dalším případem, kdy se využívá druhé úrovně, jsou 

jakékoliv zákaznické reklamace a interní reklamace, definováno dle standardů a managementu. 

Pro jednodušší přehled a orientaci je opět uveden obr. 11), na kterém je vidět vývojový diagram 

průběhu řešení zákaznické reklamace v rámci výrobního QRQC. 

8.4.1 Detekce 

Právě problémy eskalované z linkového QRQC a zákaznické reklamace se považují za krok 

detekce. Zákaznické reklamace se dělí na tzv. 0km a On-Field. 0km představuje reklamaci od 

zákazníka, který produkt teprve montuje a testuje ve finálním produktu před odesláním 

koncovému zákazníkovi. Pro příklad to může znamenat, že byla odhalena vada hydraulického 

motoru při montáži do traktoru. On-Field reklamace pochází od koncových zákazníků, tedy 

v překladu „z pole“. Jedná se o problémy, které se vyskytnou při normálním provozu ve 

finálním produktu, tedy při jízdě traktoru na poli, a to po dobu platnosti záruky. Všechny 

informace o reklamacích, ukazatelích výkonnosti apod. jsou součástí tabule výrobního QRQC.  
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Začátek Přijetí zákaznické reklamace
Stanovení týmu 

zodpovědného za řešení

Rozdělení problému v týmu na 

jednodušší úkoly

Doplnění zákaznické 

reklamace pomocí 5W2H,

z pohledu PH

Vytřízení dílců se stejnou 

vadou

Zavedení dočasných 

nápravných opatření

Určení faktorů problému 

pomocí FICS analýzy

Byla vada 

reprodukována po 

změně faktoru?

Doplnění popisu problému /

Komunikace s operátory

Určení kořenové příčiny 

pomocí 5 Proč

Plán nápravných opatření, 

komunikace toho plánu se 

zákazníkem

Sledování a 

zápis efektivity 

nápravných 

opatření

Objevuje se 

problém znovu?

Informování zákazníka o průběhu 

formou 8D reportu

Doplnění popisu problému /

Komunikace s operátory

Vytvoření Lessons Learned

Informování zákazníka o 

situaci formou 8D reportu

Uzavření problému na 

schůzce QRQC 

Konec

Ano

Ne

Ano

Ne

 

Obr. 11) Vývojový diagram průběhu výrobního QRQC  
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8.4.2 Komunikace 

Komunikace probíhá opět formou pravidelných denních schůzek, které by neměly být delší než 

30 minut. Jsou vedeny manažerem výroby s podporou manažera kvality, účastní se taktéž 

vedoucí směn a ostatní zaměstnanci zastávající jiné podpůrné funkce (např. z designu, logistiky, 

financí aj.). Účelem schůzky je zanalyzování progresu již řešených problémů, a přidělení 

zodpovědnosti za řešení nových problémů.  

Komplexní problémy jsou rozděleny na jednodušší úkoly za účelem snazšího dosažení 

cíle. Aby byl dodržen časový interval schůzky, každé téma má svoje datum, kdy bude na 

schůzce probíráno (např.: ve 27. týdnu se objeví nový problém, určí se osoby zodpovědné za 

řešení a datum pro přezkoumání progresu se stanoví na pondělí v 31. týdne).  

8.4.3 Analýza 

Po určení týmu pověřených řešením problému začíná krok analýzy. K tomu slouží jiná schůzka 

než výše zmíněná půlhodina každý den. Tým se opět řídí podle principu tří skutečností a vydává 

se do prostorů výroby a rozebírá s operátory okolnosti daného problému. Tím se získávají 

potřebné informace pro další krok, kterým je FICS analýza.  

Celý přístup k řešení problému na úrovni výrobního QRQC je založen na metodě 8D. 

K tomu slouží interní dokument, do kterého se průběžně vyplňují všechny potřebné informace. 

I po uzavření dokument zůstává v úložišti a může sloužit pro tvorbu tzv. Lessons learned. 

D1 – Popis problému probíhá pomocí nástroje 5W2H, v případě reklamací se provádí 

dvěma způsoby. Zapisuje se z pohledu zákazníka a z pohledu PH. Návod pro vyplnění je 

v tabulce 2). 

D2 – Je potřeba zjistit, zda je riziko vady i na jiných/podobných produktech, procesech, 

či zda vada může ovlivnit i jiné zákazníky. 

D3 – Zavedení ochranných opatření, nejčastěji týkající se třídění dílců. Je třeba protřídit 

zásoby u zákazníka, v přepravě, na interním skladě i náhradní díly. Zapisuje se, které díly odkud 

byly vytřízeny, jaké kritéria a nástroje byly použity, kdo třízení prováděl. Další záznamy 

obsahují informace o vytřízených kusech jako datum výroby, linka, kvantita. Výsledky zjištění 

poté doplňují popis z D1 a na jejich základě se určují daná nápravná/ochranná opatření (použití 

jiných nástrojů při obrábění, změna procesu, důkladnější finální inspekce, aj.). 

D4 & D5 – Porovnání dobrých a špatných kusů užitím FICS analýzy (dále jen FICS). 

Z anglického Factor Investigation and Comparison to Standard, metoda FICS je určená 

k nalezení všech faktorů, které mohly zapříčinit vznik problému. Někdy se také označuje jako 

FTA (Factor Tree Analysis). Analýza se provádí pro dva případy. Jednak je potřeba zjistit, proč 

nebyl problém detekován na správném místě (nejčastěji tedy tam, kde vznikl) a jednak je 

samozřejmě nutné pochopit, proč vůbec problém vznikl. 

FICS analýza 

FICS lze rozdělit do tří kroků. Na začátku je třeba identifikovat všechny hlavní faktory, ve 

druhém kroku se u každého faktoru porovnávají dobré a špatné kusy a reálná situace 

s teoretickou situací podle standardu. Finálním krokem je zhodnocení každého faktoru, 

k čemuž slouží otázky: Je dodržován a respektován standard? Je aktuální standard vyhovující? 

Je zde přímá korelace mezi faktorem a problémem? 

Při určování faktorů není cílem vypsat všechny, ale ty podstatné. Hledají se 

charakteristiky a parametry, které mohou mít vliv na vznik nebo na neobjevení neshody. Opět 
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se uplatňuje princip tří skutečností, je tedy důležité zkoumat faktory ve výrobě, komunikovat 

s operátory, porovnávat skutečné dobré a špatné dílce. Cílem je najít provázání mezi faktorem 

a vadou, tím může být špatný materiál, typ směny, operátor, stroj aj. Pro lehčí určování faktorů 

se užívá metody 6M (metodika, prostředí, lidé, měření, stroje, materiál), avšak není potřeba mít 

vypsány faktory ze všech kategorií. Pro jednodušší orientaci lze využít Ishikawova diagramu. 

Ke všem faktorům se poté určuje tzv. kontrolní bod, tedy způsob, jakým se má daná 

charakteristika nebo specifikace kontrolovat, měřit, dodržovat. 

Ve druhém kroku je sepsáno, jakým způsobem by dle standardu měl být kontrolní bod 

dodržován. Pokud je kontrolním bodem tvar, nebo rozměr části dílce, pak je zapsáno číslo 

výkresu a charakteristika. Pro inspekci, kterou provádí operátor, může být specifikací četnost 

kusů, které má kontrolovat. Pokud je kontrolním bodem tlak oleje, pak je zapsána hodnota tlaku, 

při které se má produkt zkoušet a vydržet. Poté se zjišťuje, jakých hodnot se dosahuje u dobrého 

a vadného kusu. V případě tolerancí je to jasné, v případě inspekce se například zapisuje, zda 

proběhla či nikoliv, u tlaku oleje se vyvrací či potvrzuje únik oleje.  

Zhodnocení faktorů se týká již zmíněných tří otázek. Standard je považovaný za 

respektovaný pouze tehdy, kdy kontrolní charakteristika vadného i dobrého kusu je shodná se 

specifikací dle standardu. Všechny ostatní případy (dobrý kus OK-vadný NOK, dobrý NOK-

vadný OK, dobrý NOK-vadný NOK) se vyhodnocují jako nedodržení standardu. Dále je vždy 

třeba ověřit, zda je uvažovaný standard v pořádku, tedy jestli je jasně definován, zda je reálně 

splnitelný, či jestli je aktuální. V případě, kdy se zjistí nejasnost standardu, je třeba jej 

přepracovat, a poté opět přezkoumat, zda je správně dodržován, a jaké jsou výsledky po jeho 

aplikaci. 

Posledním krokem je zhodnocení všech faktorů, respektive určení, jestli mají vliv na 

vznik vady nebo na fakt, že nebyla správně a včas odhalena. Korelaci mezi vadou a faktorem 

lze potvrdit pouze v případě, kdy chybu dokážeme reprodukovat za předpokladu změny daného 

faktoru. Tedy v případě, že vyrobíme dílec způsobem schválně mimo specifikace či tolerance 

standardu spojeného s daným faktorem, měli bychom být schopni získat stejnou vadu 

(v případě sestavy se pro odhalení spojitosti vyměňují podezřelé komponenty za bezchybné). 

Pokud tomu tak není, nelze určit, že faktor je potenciální příčinou pro vznik vady. Stejná 

pravidla samozřejmě platí i pro případ, kdy se zkoumá důvod, proč problém nebyl odhalen na 

správném místě a ve správný čas. K tomuto všemu slouží v poslední části FICS tzv. 

investigativní plán, který stanovuje, jaká akce se bude provádět (pro zjištění spojitosti vady a 

faktoru), deadline této akce a nakonec výsledek, tedy zda byla vada reprodukována.  

Po validaci faktoru, tedy potvrzení korelace vady a faktoru, přichází na řadu určení 

kořenové příčiny. K tomu se využívá nástroj 5 proč, který byl již v rešeršní práci krátce popsán 

a princip jeho využití zde se nijak neliší. Počet otázek „proč“ může být vyšší či menší než pět. 

Každé zodpovězené „proč“ musí být zpětně validováno, aby nedocházelo ke slepému konci. 

D6 – Stanoví se plán nápravných opatření, společně se zodpovědnou osobou a 

deadlinem. Důležitým bodem je také komunikace tohoto plánu se zákazníkem, od kterého 

reklamace přišla (externí či interní). Plán může obsahovat úpravu či tvorba nových standardů, 

školení operátorů, definování nových inspekčních bodů apod.  

D7 – Efektivita nápravných opatření se od zavedení kontroluje v pravidelných 

intervalech minimálně po jeden následující měsíc. Opět je třeba kontroly provádět na správném 

místě a ve správný okamžik, tedy vy výrobní hale při produkci. Opatření jsou schválena, pokud 

se od jejich zavedení vada či problém neobjeví.  
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  Pohled zákazníka Pohled PH 

Who? 

Kdo? 

Identita zákazníka, kdo chybu odhalil. 

Jméno, kontakt na osobu a jeho funkce. 

Kdo dílec vyrobil? (osoba, směna, atd.) 

Kdo měl chybu odhalit? 

Pokud se jedná o dodavatele, poznačit 

název. 

What? 

Co? 

Detailně popiš problém, buď přesný. 

Užívej slovník zákazníka pro popis. 

Informace o sledovatelnosti vadného kusu.  

Jaký je rozdíl mezi dobrým a špatným 

kusem? 

Popis vady týmem z PH po reklamaci. 

(např. po demontáži) 

When? 

Kdy? 

Kdy byl problém zjištěn? (u zákazníka) 

Kdy byl problém ohlášen? 

Kdy byl kus vyroben? (datum, 

sledovatelnost, atd.) 

Kdy byl kus na finální inspekci/zátěžovém 

testování? (datum, sledovatelnost, atd.) 

Where? 

Kde? 

Kde byl problém objeven? 

Název závodu zákazníka a montážní linky. 

Ve kterém kroku procesu byl objeven? 

V kterém procesu byl dílec produkován? 

Použij data ze sledovatelnosti kusu. 

Why? 

Proč? 

Identifikuj efekt/důsledek neshodného kusu 

(u zákazníka). 

Je nějaký problém s logistikou či 

potenciální pozdní dodávkou? Riziko 

zastavení linky? 

Jak kritický je problém? Jsou nějaká 

bezpečnostní/enviromentální rizika? 

Byl kus vyroben užitím standardního 

procesu? (přepracování, odchylka, atd.) 

Použij data ze sledovatelnosti, pokud byl 

kus přepracován, nebo byl v neobvyklém 

procesu. 

How? 

Jak? 

V jaké fázi či situaci se problém objevil? 

Bylo provedeno něco speciálního, co 

způsobilo objevení problému? Popiš co 

nejlépe, aby bylo pochopeno, proč nebyl 

problém odhalen interně. 

V jakém prostředí byl problém zjištěn? 

(teplota, světlo, vibrace…). Byl použit 

nějaký specifický nástroj pro detekci? 

Může být vada detekována operátorem na 

stroji/výrobním místě? 

Je chyba při použití kontrolního plánu 

detekována? Pokud ano, specifikuj ve které 

části procesu a jak. 

How 

Many? 

Kolik? 

Množství detekovaných vad. 

Jaká jsou odhadované náklady? 
Objevuje se problém znovu?    ano     /     ne 

Tab 2)  Popis problému pomocí 5W2H v rámci reklamace [14] 
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D8 – Po úspěšných nápravných opatřeních je třeba udělat výsledné závěry, které se 

pak využívají pro tvorbu tzv. Lessons learned, tedy dokumenty, které obsahují, co jsme zjistili 

a naučili se. Podle těchto dokumentů se poté tvoří nové standardy, procesy, je totiž třeba 

zohlednit veškeré dosud získané zkušenosti a neudělat stejnou chybu znovu. Je v nich popsán 

odhalený problém, jeho kořenová příčina, postup řešení a závěr včetně potenciální aplikace i 

na jiné produkty nebo pracoviště. Tyto dokumenty jsou pak základem pro rešerši současného 

stavu při designu nového produktu/dílce, nebo pro návrh nového procesu. Rešerše či průzkum 

všech relevantních Lessons learned se provádí při každém novém návrhu či designu. 

Předchází se tím opakování chyb a problémů a jedná se o základní nástroj v rámci neustálého 

zlepšování designů. 

8.4.4 Ověření 

Posledním krokem je uzavření problému v rámci výrobního QRQC, jenž provádí manažer 

výroby za podpory manažera kvality na denních schůzkách. Připadá v úvahu tehdy, kdy je 

úspěšně zjištěna kořenová příčina problému, nápravná opatření byla účinná a problémy 

s dodávkou zákazníkovi byly odstraněny. 

8.5 Závodní QRQC 

Tato nejvyšší úroveň je úzce propojená s tou výrobní. Zde se však řeší pouze zákaznické 

reklamace. Schůzky vede ředitel závodu a jejich cílem je rozmluva o těchto reklamacích a 

rozdělení práce na problémech týmům. Kromě nových reklamací se také komunikuje o 

zavedených opatřeních a jejich efektivitě. Schůzky probíhají taktéž každý den. Management 

validuje, zda jsou implementovaná opatření dostatečná ve vztahu k požadavkům zákazníka, od 

kterého reklamace přišla. Nové reklamace od některých předních zákazníků jsou prioritně 

komunikovány hned další den, stejný den je třeba navrhnout opravné opatření. Do deseti dnů 

od přijetí reklamace se komunikuje již provedená analýza kořenové příčiny a definuje se akční 

plán pro další činnost. Pravidelně (ne denně) se na schůzkách také probírají ukazatele 

výkonnosti, neshod aj. 

Analýza je pak vedena na úrovni výrobního QRQC, to znamená stejné postupy řešení 

problému pomocí 8D, FICS a 5 Proč.  

Ověření užívání a efektivity nápravných opatření probíhá opět ve výrobě. Týdně provádí 

ředitel závodu náhodné kontroly na stanovištích, kde jsou nějaká opatření zavedena. Žádá si 

zpětnou vazbu od operátorů, aby mohl zhodnotit vhodnost opatření i ze strany těch, kteří je 

musí aplikovat a dodržovat. Stejně často jsou problémy závodního QRQC uzavírány, opět 

ředitelem závodu. 
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8.6 Propojení ISO 9001 a QRQC 

Poclain Hydraulics s.r.o., tedy brněnská pobočka společnosti, je držitelem certifikátů norem 

týkajících se kvality, a to ČSN EN ISO 9001:2016 a také IATF 16949:2016. V rámci QRQC 

jsou pak aplikovány některé požadavky normy řady ISO 9001, především v oblasti řízení 

neshod.  

8.6.1 Kapitola Změna návrhu a vývoje 

V normě ČSN EN ISO 9001:2016 stanovuje kapitola 8.3.6 Změny návrhu a vývoje následující 

požadavky: 

„Organizace musí identifikovat, přezkoumávat a řídit změny, které byly provedeny 

v průběhu návrhu a vývoje produktů a služeb nebo následně, a to v nezbytném rozsahu, který 

vylučuje nepříznivý dopad na shodu s požadavky.“  

Dále je třeba uchovávat dokumenty o změnách návrhu vývoje, výsledcích přezkoumání, 

schválení těchto změn a opatřeních přijatých k předcházení nepříznivým dopadům. [6] 

Tohoto je dosaženo při výrobním QRQC v rámci analýzy, kdy se přezkoumává 

dosavadní způsob návrhu a vývoje a upravuje se tak, aby se předešlo neshodám. Dokumentace 

je pak obsažena v závěrečné fázi D8, tedy při tvorbě Lessons learned. 

8.6.2 Kapitola Řízení neshodných výstupů 

V kapitole 8.7 Řízení neshodných výstupů je požadováno:  

„Organizace musí zajistit, aby výstupy, které nejsou ve shodě s požadavky, byly 

identifikovány a řízeny, aby se zabránilo jejich nezamýšlenému používání nebo dodání. 

Organizace musí přijmout odpovídající opatření vyplývající z charakteru neshody a 

jejího vlivu na shodu produktů a služeb. To musí rovněž platit pro neshodné produkty a služby 

zjištěné po dodání produktů, během nebo po poskytování služeb.  

Organizace se musí zabývat neshodnými výstupy jedním nebo několik z dále uvedených 

způsobu“ 

a) náprava; 

b) oddělení, zadržení, vrácení nebo pozastavení poskytovaných produktů a služeb; 

c) informování zákazníka; 

d) získání oprávnění pro přijetí na základě výjimky. 

Jsou-li neshodné výstupy opraveny, musí se ověřit shoda s požadavky.“  

Dále musí organizace uchovávat dokumentované informace, které popisují neshodu, 

popisují přijatá opatření, popisují všechny schválené výjimky, identifikují oprávněnou osobu, 

která učinila rozhodnutí o opatření s ohledem na shodu. [6] 

Řízení neshodných výrobků je vlastně celou podstatou linkového QRQC, které zahrnuje 

požadovanou identifikaci a následně provedené akce pro zamezení šíření a použití neshodných 

výrobků. Operátor vyhodnocuje, zda jsou neshodné kusy přepracovatelné, v každém případě je 

však odděluje od ostatních dílců a dává je buďto k přepracování (po němž je kontrolován, zda 

již vyhovuje stanoveným specifikacím) nebo do scrapu. Každý neshodný dílec či produkt je 

identifikován, popsán a zahrnut do statistik.  

Případ zákaznických reklamací je řešen v rámci výrobního QRQC pomocí 8D, kdy 

probíhá aktivní komunikace se zákazníkem a práce na nápravných opatřeních. 
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8.6.3 Kapitola Neshoda a nápravné opatření 

V kapitole 10.2 Neshoda a nápravné opatření je požadováno: 

„Vyskytne-li se neshoda, včetně neshod vyplývajících ze stížností, musí organizace 

a) reagovat na neshodu a, přichází-li to v úvahu, 

1) přijmout opatření k řízení a nápravě neshody; 

2) vypořádat se s následky; 

b) hodnotit potřebu přijmout opatření pro odstranění příčiny (příčin) neshody, aby se tato 

neshoda neopakovala nebo se nevyskytla někde jinde, a to 

1) přezkoumáním a analyzováním neshody; 

2) učením příčin neshody; 

3) určením, zda existují podobné neshody nebo by se mohly potenciálně 

vyskytnout; 

c) realizovat potřebná opatření; 

d) přezkoumat efektivnost přijatých nápravných opatření; 

e) aktualizovat rizika a příležitosti určené v průběhu plánování, je-li to zapotřebí; 

f) provést změny v systému managementu kvality, je-li to zapotřebí. 

Nápravná opatření musí být přiměřená účinkům neshod, které se vyskytly.“ [6] 

Body a) až d) jsou všechny obsaženy v průběhu linkového i výrobního QRQC. Reakce 

na neshodu je nejdůležitějším bodem, ve výrobě o něm rozhoduje operátor, případně se řídí 

záložním plánem. Je zkoumáno, zda se stejná neshoda vyskytuje i na jiných kusech či 

procesech. Realizace opatření je prováděna na místě výskytu vady. Efektivita nápravných 

opatření se hodnotí pomocí sledování výskytu vady do doby, než je problém v rámci QRQC 

uzavřen.  

Požadovaná dokumentace o povaze neshod a přijatých opatřeních a výsledcích těchto 

opatření je zaznamenávána a uchovávána v rámci tabule QRQC, stejně jako 8D reportu, který 

je vystavován zákazníkovi a také je dokumentace obsažena v dokumentech Lessons learned. 
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9 PŘÍNOS QRQC V PH S.R.O. 

QRQC bylo ve společnosti Poclain Hydraulics zvoleno na začátku minulého desetiletí jako 

nová metodika pro řízení kvality. Využívá se skrze celou společností, od výroby přes logistiku 

až po vrcholný management. Přestože se budu opakovat, je potřeba znovu zmínit, co QRQC na 

úrovni výroby představuje. Jedná se pouze o metodiku a ucelené postupy, nástroj, který budou 

využívat převážně ne inženýři kvality, ale operátoři ve výrobě. Oddělení kvality je tedy pouze 

podporou pro operátory, na kterých je většinová zodpovědnost za výslednou kvalitu produktů. 

Pro samotné hodnocení kvality, výkonnosti a podobných veličin se využívají v brněnské 

pobočce společnosti různé ukazatele. Já jsem dostal přístup a povolení využít data ke dvěma 

ukazatelům. Prvním z nich je FPY, tedy First-Pass Yield. Druhými daty jsou zákaznické 

reklamace. Z důvodu citlivosti dat budu uvádět ukazatele v měřítku PPM, Parts Per Million, 

tedy poměrném měřítku, kdy se například počet neshodných dílců vůči celkovému počtu 

vyrobených dílců přepočítává na počet neshodných na jeden milion vyrobených.  

Z důvodu komplexnosti zavádění QRQC a tím spojené relevantnosti ukazatelů jsou data 

hodnocená od roku 2016. Data jsou vyhodnocována po letech, rok 2020 je složen z dat za 

měsíce leden až duben. Ze znalosti rozložení ukazatelů pro jednotlivé měsíce v průběhu roku 

z minulých let mohu tvrdit, že tyto 4 měsíce jsou po zprůměrování téměř shodné (odchylka do 

5 %) s ročním průměrem pro daný rok. S určitým ohledem lze tedy i rok 2020, tvořen pouze 

čtyřmi měsíci, porovnávat s roky minulými. [14] 

9.1 Hodnocení dle First-Pass Yield 

Obecně ukazatel FPY značí, jaké procento produktů vychází z výrobního procesu napoprvé 

správných, tedy bez zjištěné neshody. V PH s.r.o. je FPY určován z dat na finálním testbenchi, 

tedy na zátěžové hydraulické zkoušce motorů. Ukazatel tedy říká, jaké procento (a počty) 

hydraulických motorů napoprvé úspěšně prošlo závěrečným testbenchem. Neúspěšně zkoušené 

motory poté mohou putovat do scrapu nebo na přepracování, v obou případech jsou v ukazateli 

FPY vedeny jako neshodné produkty. 

Ve sloupcovém grafu na obr. 12) níže je k vidění ukazatel FPY pro testbench veškerých 

hydraulických motorů produkovaných v brněnském závodě. Z grafu lze určit jednoznačný 

pokles neshod v průběhu necelých pěti let. Celkově se PPM snížilo z hodnoty 31100 na hodnotu 

13300, což je více než dvounásobné zlepšení v počtu neshod. Jedním z hlavních důvodů pro 

tento fakt je bezpochyby i přínos QRQC, které začalo být od roku 2016 naplno využíváno na 

obrobně i montáži. Pro rok 2019 je vidět lehká stagnace poklesu, respektive i malé navýšení 

hodnot PPM. Důvodem je zavádění nových technologií ve výrobě a úpravy standardů kontrol 

a testbenchů, což mělo za výsledek lehké navýšení PPM, a to o 400, tedy asi 2% nárůst oproti 

roku 2018. [14] 

Z dat neshod při závěrečném testbenchi shromážděných za posledních 5 let lze říct, že 

přínos QRQC je vskutku velký. Je to totiž společně se sedmi nástroji kvality v PH hlavní 

nástroj, kterým se neshody a kvalita řídí. Dalším ukazatelem pro zhodnocení efektivity QRQC 

jsou následující zákaznické reklamace. 
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Obr. 12) Sloupcový graf ukazatele First-Pass Yield v měřítku PPM [14] 

9.2 Hodnocení dle počtu zákaznických reklamací 

V rámci výrobního QRQC jsou zákaznické reklamace vedeny dvěma způsoby. Prvním z nich 

jsou reklamace 0km a druhým jsou reklamace On-Field, obě popsány v kapitole 8.4. Výrobní 

QRQC. Stejným způsobem jsou hodnoceny i dlouhodobého hlediska v měřítku PPM.  

Ve sloupcovém grafu na obr. 13) můžeme opět vidět vývoj od roku 2016. Oranžový 

sloupec značí PPM pro 0km reklamace, zelený je pak pro On-Field reklamace. U obou druhů 

můžeme pozorovat opět pokles hodnot. Pro 0km reklamace se jedná o snížení PPM téměř 

trojnásobně, tedy z hodnoty 1753 na hodnotu 611. On-Field reklamací je výrazně více, v roce 

2016 téměř dvojnásobně. To je samozřejmě způsobeno tím, že do těchto reklamací patří vady 

na hydraulických systémech, které se objeví při provozu kdykoliv v průběhu záruky, je tedy 

vyšší šance na vznik závady než při testech, které provádí zákazníci při obdržení hydraulických 

systémů před instalací do koncového produktu. Nicméně díky užití QRQC bylo dosaženo více 

než trojnásobného snížení PPM v oblasti On-Field reklamací, tedy z hodnoty 3207 na 965. [14] 
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Obr. 13) Sloupcový graf zákaznických reklamací v měřítku PPM [14] 

9.3 Shrnutí přínosu 

Podle dat ukazatele FPY i zákaznických reklamací lze přínos jednoduše hodnotit na základě 

čísel. Neshody hotových produktů se v měřítku PPM snížily minimálně dvakrát od řádného 

užívání QRQC, tedy od roku 2016. Nejvýznamnější pro jakéhokoliv obchodníka, tedy i 

brněnskou pobočku společnosti, by měla být spokojenost zákazníků, kterou lze mimo jiné měřit 

i podle počtu reklamací, které zákazníci zasílají zpět. V tomto ohledu můžeme hovořit o 

skvělých výsledcích a benefitu díky QRQC, kdy se počty zákaznických reklamací nyní 

pohybují zhruba na třetině počtu z roku 2016.  

 Na základě těchto faktů lze potvrdit přínos po ekonomické stránce. Zde je však třeba 

zmínit kromě ušetřených peněz za neshodné výrobky a reklamace také druhou část přínosu. 

Jasnou definicí délky trvání jednotlivých schůzek jsou částečně stanoveny náklady (proplácený 

čas zaměstnance) na provádění QRQC. Tak lze lépe kalkulovat a případně šetřit na zdrojích. 

Samozřejmě jsou zde i fáze řešení problému, které nejsou obecně časově specifikovány.  

Nicméně tyto skvělé výsledky nejsou jediným přínosem QRQC. Jak jsem již několikrát 

v práci poznamenal, jedná se o metodu využívanou skrze celou společnost. Pro každou oblast 

a úroveň firmy se samozřejmě jednotlivé postupy liší (linkové vs. výrobní vs. závodní aj.), 

avšak základy a principy QRQC jsou vždy stejné. Důležitá je okamžitá reakce na problém, díky 

které lze mnohem snadněji problém identifikovat, což dále usnadňuje jeho řešení a odstranění.  

Zavedení QRQC v celé společnosti Poclain Hydraulics obnášelo proškolení manažerů 

různých oddělení v každé pobočce, nicméně veškeré postupy a pravidla pro QRQC byly 

tvořeny právě zaměstnanci ze všech těchto poboček a tím pádem bylo školení pro některé 

pobočky jednodušší. Hlavním benefitem je však fakt, že školení prováděli právě zaměstnanci, 

kteří se podíleli na tvorbě, a jakmile byly proškoleny pověřené osoby (převážně manažeři a 

team-leadeři) v každé pobočce společnosti, mohli právě oni provádět další potřebná školení 

v dané pobočce. Tímto se tedy eliminuje potřeba externích pracovníků, kteří by školení 

prováděli. Veškeré know-how v oblasti QRQC je sdílené skrze celou společnost a je tedy 

možné kdykoliv zaškolit nového pracovníka. 
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Dalším důležitým benefitem, který už jsem dříve nastínil, je přenesení zodpovědnosti 

výslednou za kvalitu na osoby, kteří kvalitu tvoří. Operátoři na obrobně a montáži jsou 

základním kamenem kvality společnosti a jsou to právě oni, kdo provádí kontrolu kvality a 

řešení velké části problémů vzniklých při výrobě. Omezuje se tedy potřeba kontrolorů kvality, 

kteří byli potřební dříve. Dnes sice ve společnosti je celé oddělení zabývající se kvalitou, 

vesměs je však náplní jejich práce být podporou a mentory pro operátory. Zodpovědnost 

přenesená na operátory zabraňuje „přehazování“ problému na někoho jiného z oddělení kvality, 

kdy docházelo k nepřesnostem popisu problému, zdržování řešení, zapomenutí na problém aj. 

QRQC není složitým procesem, neboť se skládá z jednoduchých a logických kroků a postupů, 

které ale ve výsledku tvoří komplexní systém, který nabízí zjednodušení a zrychlení problémů 

nejen v oblasti výroby. 
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10 ZÁVĚR 

Předmětem této bakalářské práce je rozbor metody QRQC, z anglického Quick Response 

Quality Control volně přeloženo jako Kontrola kvality díky rychlé reakci, jako nástroj na 

snížení neshodné výroby ve firmě Poclain Hydraulics s.r.o. Tato firma mi poskytla potřebné 

dokumenty a umožnila mi tak metodu studovat jak po teoretické, tak po praktické stránce, za 

což jsem firmě vděčný. 

V dnešní době jsou nároky zákazníků čím dál větší a společnosti se tak snaží o neustálé 

vylepšování nejen kvality svých produktů, ale také svých služeb, kam můžeme zařadit i 

komunikaci a schopnost rychle reagovat na reklamace. QRQC je metodikou představující 

řešení pro oba tyto případy. Jedná se o logický postup jednoduchých kroků a již známých metod 

(jako je 5W2H, 8D a FICS), jejichž kombinací se dosahuje rychlého a efektivního řešení nejen 

ve výrobě, ale i v rámci zmíněných zákaznických reklamací. 

Ve firmě PH s.r.o. začalo být QRQC naplno využíváno od konce roku 2015, je tedy 

možné hodnotit přínos této metodiky od roku 2016. Za necelých 5 let užívání této metodiky 

došlo k trojnásobnému snížení zákaznických reklamací, a to z 3207 PPM na 965 PPM. Taktéž 

bylo dosaženo více než dvojnásobného poklesu v oblasti interních neshod, konkrétně z 31100 

PPM na 13300 PPM (měřené ukazatelem First-Pass Yield). Tyto výsledky lze opravdu připsat 

QRQC, neboť se jedná ve firmě o hlavní nástroj pro řízení kvality. Lze tedy mluvit o ušetřených 

finančních nákladech za materiál, energie a personál, tedy nákladech, které by byly potřebné 

v případě přepracování výrobků nebo scrapu. 

Zmíněné ušetřené náklady však nejsou jediným přínosem, který QRQC nabízí. Díky 

jednoduchosti jednotlivých kroků a zároveň komplexností celé metodiky totiž není zapotřebí 

externích pracovníků (zabývajících se leanem, six sigmou aj.) pro řešení problémů týkajících 

se kvality. QRQC bylo zavedeno v rámci nové politiky kvality v celé společnosti Poclain 

Hydraulics, využívá se pro řešení problémů skrze celou společnost od výroby až po vrcholný 

management. Tím se dosahuje jednotného systému v celé společnosti, mizí tak rozepře ohledně 

přístupu k řešení problému v případě spolupráce mezi odděleními. Důležitým přínosem je také 

důraz na komunikaci mezi týmem a leadery, mezi vedoucím směny a operátory, obecně mezi 

všemi zaměstnanci, kteří se společně mohou podílet na řešení dané problematiky. Jistě ne 

poslední výhodou je bezpochyby přenesení zodpovědnosti za kvalitu na operátory výroby. Tím 

se podporuje zapojení operátorů v řešení problémů (většinou právě oni dokážou nejlépe popsat 

okolnosti problému) a snaha o dodržování postupů a pravidel, což potenciálně zlepšuje kvalitu 

výrobků, respektive snižuje neshody ve výrobě. 

Sám jsem se mohl nahlížet na průběh QRQC v praxi. Pokud budu hovořit o zavedení 

této metodiky v celé firmě, pak se jedná o vskutku komplexní záležitost, jejíž průběh je však 

zcela logický. Stále jde o několik jednoduchých a lehko pochopitelných postupů a pravidel, 

které je potřeba dodržovat. Ve výsledku je však nejvíce přínosná zmíněná komplexnost a s tím 

spojená všestrannost této metodiky, jelikož ji lze aplikovat pro řešení problémů téměř v každém 

oddělení firmy, tak jako tomu je i ve společnosti Poclain Hydraulics.  

I přesto, že bylo QRQC vytvořeno pro automotive prostředí a ve většině je užíváno ve 

strojírenském průmyslu, troufám si říct, že je možné tuto metodiku (po jistých úpravách) zavést 

i v jiném průmyslu. Metodika QRQC je totiž vhodná nejen jako nástroj pro snížení neshodné 

výroby, jak bylo potvrzeno v této práci, ale je zkrátka vhodná jako nástroj pro řešení 

problematiky skrze jednotlivá oddělení ve společnosti. 
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