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POVZETEK 
 

V raziskavi smo preučevale razlike v delovni zavzetosti med starejšimi in mlajšimi 

zaposlenimi v zdravstvu. Obenem smo se osredotočile na povezavo med delovno zavzetostjo in 

spolom. V raziskavi je sodelovalo 191 udeležencev, od tega 81,7 % žensk, ki smo jih razdelile v 

tri starostne skupine. Za merjenje delovne zavzetosti smo uporabile UWES (orig. Utrech Work 

Engagement Scale), ki smo ga aplicirale tako elektronsko (61 %), kot tudi na način papir-

svinčnik. Tako spol (p = 0,35) kot tudi starost (lestvice zagnanosti, p = 0,69; predanost, p = 0,46 

in vpletenost, p = 0,09) se nista izkazala kot pomembna napovednika delovne zavzetosti. Sicer so 

moški na vseh treh lestvicah delovne zavzetosti dosegali nekoliko višje rezultate kot ženske. Na 

vseh treh lestvicah je najvišje rezultate dosegla tudi najstarejša starostna skupina. Med glavnimi 

ugotovitvami je, da spol, starost in drugi demografski podatki najbrž niso ustrezni oz. dovolj 

kompleksni konstrukti za pojasnjevanje razlik v delovni zavzetosti. Raziskava pa kljub 

statistično neznačilnim rezultatom opozarja na morebitne rizične skupine (ženske in mlajši 

zaposleni v zdravstvu), ki jim je v ustanovah lahko nudena posebna pomoč vezana na zviševanje 

delovne zavzetosti. 

 

 

UVOD 
 

V prispevku smo se lotile empiričnega raziskovanja delovne zavzetosti v treh starostnih 

skupinah zaposlenih v zdravstvu. Na področje zdravstva smo se omejile zaradi specifičnosti ter 

rizičnosti teh poklicev (npr. za razvoj izgorelosti). Primerjavo med tremi starostnimi skupinami 

(X, Y in »baby boom« generacije) utemeljujemo s splošnim porastom deleža starejše populacije, 

ki je v Sloveniji nizko delovna aktivna. Demografsko skupino starejših zaposlenih je tako 

potrebno podrobneje spoznati, da bi lahko razumeli mehanizme v ozadju nižje aktivnosti. 

Domnevamo, da bodo dognanja naše raziskave prispevala k razumevanju in identifikaciji 

rizičnih skupin z vidika nizke delovne zavzetosti ter s tem tudi višjega absentizma ter nižje 

delovne zmožnosti. Odkrivanje in spoznavanje teh posameznikov je lahko ključno vodilo 

organizacije pri uvajanju intervenc za povečevanje delovne zavzetosti ter splošnega blagostanja 

zaposlenih. 

 

Delovna zavzetost 
  

Delovno zavzetost lahko opredelimo kot pozitivno, izpolnjujoče na delovno mesto vezano 

mentalno stanje. Zanj so značilne zagnanost (ang. vigour), predanost (ang. dedication) in 

vpletenost (ang. absorption) (Schaufeli, Salanova, González-Romá in Bakker, 2002). Delovna 
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zavzetost ni zgolj trenutno in specifično stanje, pač pa jo lahko razumemo kot dalj časa 

vztrajajoče in prežemajoče čustveno-kognitivno stanje. Slednje ni nujno vezano na specifičen 

objekt, dogodek, posameznika ali vedenje. 

Zagnanost se nanaša na visoke ravni energije ter posameznikove prožnosti med delom. 

Vključuje tudi posameznikovo vlaganje truda in vztrajanje v delu kljub morebitnim težavam. 

Predanost se nanaša na močno vpletenost v delo in doživljanje občutkov pomembnosti, 

entuziazma, ponosa, navdiha ter izziva. Za vpletenost pa je značilna popolna osredotočenost ter 

prevzetost z opravljanjem delovnih nalog. Pri tem čas hitro mine, oseba se morda tudi stežka loči 

od dela (Schaufeli idr., 2002).  

Delovno zavzetost naj bi v ozadju 'poganjala' tri pomembna področja – viri delovnega 

mesta, poznavanje oz. možnost dostopanja do teh virov ter osebni viri posameznika (Bakker in 

Demerouti, 2008). Viri delovnega mesta so fizični, psihološki, socialni (npr. podpora s strani 

drugih) ali organizacijski vidiki službe, ki zmanjšujejo zahteve službe, so uporabni pri doseganju 

delovnih ciljev ter spodbujajo osebnostno rast, učenje in razvoj (Bakker in Demerouti, 2007). 

Področje vidnosti virov delovnega mesta se nanaša na dognanja, da naj bi zaposleni vire bolj 

opazili oz. jih tudi skušali iskati ter zaščititi v situacijah, ko so le-ti ogroženi oz. je možna izguba 

teh virov (npr. visoke delovne zahteve, preobremenjenost) (Hobfoll, 2002). Osebni viri pa se 

nanašajo na posameznikovo prožnost, ki je ključnega pomena v obremenjujočih delovnih 

situacijah (Hobfoll, Johnson, Ennis in Jackson, 2003).  

  

Povezave delovne zavzetosti z drugimi konstrukti 
  

Delovna zavzetost je pomemben konstrukt tudi na organizacijskem nivoju (in ne zgolj na 

nivoju blagostanja posameznika), saj se povezuje z absentizmom. Pri zaposlenih z nizko delovno 

zavzetostjo je namreč večja verjetnost, da bodo dalj časa odsotni z delovnega mesta zaradi 

bolezni (Rongen, Robroek, Schaufeli in Burdorf, 2014). Omenjeni avtorji poročajo tudi o 

povezavi med delovno zavzetostjo ter delovno zmožnostjo. S slednjo se najbolj povezuje 

zagnanost (pri zagnanih zaposlenih je petkrat večja verjetnost poročanja o dobri delovni 

zmožnosti). Na nek način torej delovna zavzetost nakazuje blagostanje zaposlenega. Slednje pa 

je ključnega pomena tudi za uspešno (natančno, strokovno) opravljanje delovnih nalog, ki je pri 

zaposlenem v zdravstvu zelo pomembno (predvsem zaradi visoke odgovornosti). 

 

Zaposleni v zdravstvu 

 

To, da so zaposleni v zdravstvu visoko obremenjeni in izpostavljeni tveganju za razvoj 

sindroma izgorelosti ter nekateri za njim že bolehajo, so odkrile številne raziskave. Konkretno, 

naj bi med specializanti družinske medicine bilo kar 45,9 % čustveno izčrpanih, pri 43,1 % so 

zasledili visoko depersonalizacijo, pri 45,9 % pa nizko osebno izpolnitev (Selič, Stegne-

Ignjatović in Klemenc-Ketiš, 2012). V istem viru kot rizične skupine za razvoj izgorelosti 

prepoznavajo vse poklice, ki v veliki meri vključujejo pomoč ljudem (sem sodijo ravno zaposleni 

v zdravstvu ter psihoterapevti, učitelji, policisti in odvetniki). Povezanost izgorelosti z delovno 

zavzetostjo je jasno razvidna iz rezultatov raziskave, v kateri so bili udeleženi učitelji (Hakanen, 

Bakker in Schaufeli, 2006). Izkazalo se je, da se primanjkljaj virov na delovnem mestu (npr. 

nadzor nad delom, podpora supervizorja, socialna klima) povezuje z izgorelostjo, ki naj bi nato 

zmanjševala delovno zavzetost. Vse našteto pa naj bi vodilo k nižji organizacijski pripadnosti.  
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Starejši zaposleni 
  

Dodatno smo želele v svojo raziskavo vključiti tudi spremenljivko starosti. Slednje se nam 

je zdelo ključnega pomena zaradi vse daljše življenjske dobe in manjšega števila rojstev, ki 

prispevata k porastu deleža starejšega prebivalstva (Statistični urad Republike Slovenije, 2013). 

Kljub relativno visokemu deležu starejšega prebivalstva pa slovenski trg dela označuje nizka 

stopnja aktivnosti posameznikov starih med 50 in 64 let. Statistični urad Republike Slovenije 

(SURS) navedeno pojasnjuje kot posledico zgodnjega upokojevanja in splošnega odpora do dela 

v 'zrelejših letih'. Izkaže se, da je Slovenija po stopnji aktivnosti med prebivalci v starostni 

skupini 50–64 let v samem dnu v primerjavi z ostalimi članicami EU. Zaposlovanje starejših bo 

torej v prihodnosti najverjetneje v porastu, predvsem zaradi omenjenega povečevanja deleža 

starejšega prebivalstva. Zaradi slednjega se nam je zdelo smiselno v raziskovanje vključiti tudi 

starejše zaposlene, predvsem z omenjenega vidika spoznavanja značilnosti te demografske 

skupine (v primerjavi z mlajšimi zaposlenimi). 

  

Delovna zavzetost in demografske spremenljivke 
  

Preučevanja razlik med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi v zdravstvu so se podrobneje 

lotili finski raziskovalci (Lepistö idr., 2017). Udeležence so na podlagi starosti razdelili v tri 

skupine – generacijo Y (mlajši od 35 let), generacijo X (35-50 let) ter »baby boom« generacijo 

(starejši od 50 let). V splošnem so imeli udeleženci višje rezultate na dimenziji predanosti (v 

primerjavi z zagnanostjo ali vpletenostjo). Najvišje rezultate na področjih predanosti in 

vpletenosti so identificirali pri “baby boom” generaciji. S pomočjo regresije so odkrili povezave 

med kompozitnim rezultatom delovne zavzetosti in starostjo, med zagnanostjo in starostjo ter 

med predanostjo in starostjo. Vse tri dimenzije delovne zavzetosti so s starostjo naraščale. 

Slednje avtorji pojasnjujejo z zmožnostjo starejših zaposlenih, da lahko izkoristijo svoje izkušnje 

za učinkovito opravljanje delovnih nalog. Slednje pa poveča njihovo delovno zavzetost. Poklic 

ter delovna doba na specifičnem delovnem mestu, nista bila povezana z delovno zavzetostjo. 

Prav tako ni prišlo do statistično pomembnih razlik med posameznimi poklici znotraj 

zdravstvene ustanove. Drugi raziskovalci pa so poročali, da naj bi bili zdravniki ter raziskovalci 

na področju zdravstva, delu bolj predani, v primerjavi z ostalim osebjem (Mauno, Kinnunen in 

Ruokolainen, 2007). V finski raziskavi (Lepistö idr., 2017) so odkrili tudi, da so ženske v 

primerjavi z moškimi imele višje kompozitne rezultate v okviru instrumenta za merjenje delovne 

zavzetosti ter višje rezultate na lestvici zagnanosti. Iz slednjega izhajata tudi naši raziskovalni 

vprašanji.  

 

Za postavitev raziskovalnih vprašanj smo se odločile zaradi neraziskanosti tega 

specifičnega področja v Sloveniji, hkrati pa nas je pri postavitvi hipotez ovirala šibka teoretična 

podlaga. V omenjenem članku (Lepistö idr., 2017) namreč niso imeli povsem reprezentativen 

vzorec (prevelika zastopanost vodstvenega kadra). Slednje omejuje posploševanja na druga 

delovna (ter kulturno drugačna) okolja. 

K postavitvi raziskovalnih vprašanj so nas spodbudile tudi nekonsistentnosti v rezultatih. 

Nekateri avtorji namreč poročajo o pomembnih povezavah med številom let dela na področju 

zdravstvene nege in delovno zavzetostjo (Bamford, Wong in Laschinger, 2013). Nekoliko 
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neskladni so si tudi rezultati glede razlik med spoloma – nekateri avtorji (Prins idr., 2010) so 

namreč identificirali višjo delovno zavzetost pri zdravnikih v primerjavi z zdravnicami. 

V skladu z utemeljitvami in pregledom predhodnih raziskav, smo si zastavile dve 

raziskovalni vprašanji: 

1. Kakšne so razlike v delovni zavzetosti med generacijami X, Y in »baby boom« zaposlenih v 

zdravstvu?  

2. Ali prihaja pri delovni zavzetosti do razlik med spoloma? 

 

 

METODA 

 

V raziskavi je sodelovalo 191 udeležencev, od tega 81,7 % žensk. Udeležence smo razdelile v tri 

starostne skupine: 

a) X generacija oziroma mlajši od 35 let 

b) Y generacija oziroma udeleženci od 36 do 50 let 

c) »baby boom« generacija oziroma starejši od 50 let 

 

V prvo starostno skupino smo uvrstile 53,4 % udeležencev, povprečna starost je bila 28,24 

let (SD = 3,88). V drugi starostni skupini, v kateri je bilo 24,6 % udeležencev, je bila povprečna 

starost 42,39 let (SD = 4,56). V zadnji starostni skupini je bilo 22 % udeležencev, njihova 

povprečna starost pa je bila 56,6 let (SD = 3,54). 

Podatke smo zbirale s pomočjo metode snežne kepe, nekaj vprašalnikov pa smo poslale 

tudi neposredno v različne zdravstvene organizacije. Večji delež (61 %) rezultatov smo pridobile 

s pomočjo elektronskega načina pridobivanja podatkov, preko portala Enka, ostale pa s pomočjo 

klasične oblike papir-svinčnik.  

Delovno zavzetost smo preučevale s pomočjo vprašalnika UWES – orig. Utrech Work 

Engagement Scale (Schaufeli idr., 2002), ki je namenjen merjenju posameznikovega počutja na 

delovnem mestu. Sestavljen je iz 17 postavk, ki se združujejo v tri lestvice in sicer: zagnanost 

(npr. »Pri delu vztrajam tudi, ko mi ne gre dobro.«), predanost (npr. »Ponosen/-na sem na delo, 

ki ga opravljam.«) in vpletenost (npr. »Ko delam, čas kar beži.«). Udeleženci na 7-stopenjski 

lestvici (pri čemer 0 pomeni 'nikoli' in 6 'vedno') ocenjujejo, v kolikšni meri posamezna postavka 

drži za njih. Prednosti vprašalnika so predvsem v tem, da ima dobre merske karakteristike, npr. 

visoka notranja zanesljivost (0,80-0,90), je nepristranski glede na kulturo/raso in je 

enostaven ter hiter za reševanje. Glavna pomanjkljivost vprašalnika poleg visoke korelacije med 

navedenimi lestvicami pa je to, da nima norm. 

 

 

REZULTATI 
 

V raziskavo smo vključile udeležence, ki delajo na različnih delovnih mestih v zdravstvu 

(Tabela 1). Največ je bilo srednjih medicinskih sester oziroma zdravstvenih tehnikov in 

zdravnikov specialistov. V kategorijo 'drugo' smo uvrstile profile, ki se niso tako pogosto 

pojavljali, kot je na primer zdravstveno osebje zaposleno v upravi, logopedi, laboratorijski 

tehniki, fizioterapevti, radiološki inženirji …  
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Tabela 1. Število udeležencev, glede na specifično delovno mesto. 

delovno mesto N Odstotek 

srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik 51 26.7 

zdravnik/-ca specialist/-ka 51 26.7 

diplomirana medicinska sestra/diplomirani 

zdravstvenik 
42 22.0 

specializant/-ka 17 8.9 

psiholog/-inja 6 3.1 

doktor/-ica dentalne medicine 4 2.1 

drugo 20 10.5 

skupaj 191 100 

 

Spol se ni izkazal kot pomemben napovednik delovnega zavzetosti (F(1, 189) = 0,87, p = 

0,35). Pokazalo se je sicer, da moški na vseh treh lestvicah dosegajo nekoliko višje rezultate, do 

največjih razlik med spoloma pa je prišlo na lestvici predanosti (F(1, 189) = 2,85), p = 0,09), pri 

kateri so moški dosegli v povprečju za 0,34 točke višji rezultat. 

Naše osrednje raziskovalno vprašanje je bilo, ali prihaja do razlik v delovni zavzetosti, 

glede na starost udeležencev. Rezultati so pokazali, da med tremi skupinami ni prišlo do 

statistično pomembnih razlik na lestvici zagnanosti (F(2, 188) = 0,39, p = 0,69), predanosti (F(2, 

188) = 0,81, p = 0,46) in vpletenosti (F(2, 188) = 2,45, p = 0,09). Statistični pomembnosti se 

najbolj približa lestvica vpletenosti. Kljub statistično neznačilnim rezultatom, lahko iz slike 1 še 

vedno opazimo trend, da na vseh treh lestvicah najvišje rezultate dosega najstarejša skupina. 

Med prvo in drugo starostno skupino prihaja do zanemarljivo majhnih razlik, in sicer tako 

zagnanost, kot tudi predanost nekoliko upadeta, vpletenost pa narašča. 

 

 
Slika 1. Razlika v rezultatih na lestvicah delovne zavzetosti, glede na starostno skupino. 

 

Tudi delovno mesto se ni izkazalo kot pomemben napovednik delovne zavzetosti (F(6, 

184) = 1,19), p = 0,32), vendar kljub temu med določenimi skupinami prihaja do razlik, kar je 
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razvidno iz slike 2. Z najvišjo delovno zavzetostjo izstopajo predvsem psihologi, najnižje 

rezultate pa dosegajo specializanti. Ti dve skupini se med seboj v povprečju razlikujeta za 0,80 

točke. 

 

 
Slika 2: Povprečna delovna zavzetost glede na delovno mesto. 

 

Povprečna delovna doba udeležencev je bila 14,8 let (SD = 12,6), povprečna delovna doba 

na trenutnem delovnem mestu pa 10 let (SD = 11,6).  Udeležence smo post-hoc razdelili v šest 

skupin, glede na njihovo delovno dobo, vendar se tako celotna delovna doba (F(138, 49) = 0,89, 

p = 0,71), kot tudi delovna doba na trenutnem delovnem mestu (F(139, 48) = 1,10, p = 0,36), 

nista izkazali za pomembna napovednika delovne zavzetosti. 

Velikost ustanove, v kateri so udeleženci zaposleni, se ni pomembno povezovala z delovno 

zavzetostjo udeležencev (F(2, 172) = 0,13, p = 0,88). Ustanove smo, kjer je bilo smiselno, 

naknadno uvrstile v tri skupine, glede na velikost – univerzitetni klinični centri, splošne 

bolnišnice in zdravstveni domovi. V povprečju so imeli najvišjo delovno zavzetost v splošnih 

bolnišnicah, najnižjo pa v zdravstvenih domovih, vendar je ta razlika znašala le 0,6 točke.  

 

 

RAZPRAVA  

 

V okviru naše raziskave nas je zanimalo ali prihaja med različnimi starostnimi skupinami 

zaposlenih v zdravstvu do razlik v delovni zavzetosti. S pomočjo zbranih podatkov lahko 

odgovorimo na prvotno zastavljeni raziskovalni vprašanji in sicer smo ugotovile, da med X, Y in 

»baby boom« generacijami v zdravstvu, ne prihaja do statistično pomembnih razlik v delovni 

zavzetosti. Prav tako smo ugotovile, da moški sicer dosegajo višje rezultate na konstruktu 

delovne zavzetosti v primerjavi z ženskami, vendar razlike med spoloma prav tako niso 

statistično pomembne.  

Rezultati, dobljeni v sedanji raziskavi, se ne skladajo s teorijo ter drugimi raziskavami o 

delovni zavzetosti na področju zdravstva (Lepistö idr., 2017), v katerih ugotavljajo statistično 

pomembno višjo delovno zavzetost pri starejših zaposlenih. Rezultati, dobljeni v naši raziskavi 

sicer nakazujejo, da se delovna zavzetost razlikuje glede na starost udeležencev – najnižja je pri 
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zaposlenih, starih med 35 in 50 let, najvišja pa je pri zaposlenih, starejših od 50 let, vendar 

razlike niso statistično pomembne. Slednja ugotovitev je pomembna predvsem s tega vidika, da 

morajo biti delodajalci ter kadroviki, zaposleni v zdravstvenih ustanovah, preventivno bolj 

pozorni na skupino zaposlenih, starih med 35 in 50 let. Ravno v tem starostnem obdobju se 

namreč lahko preko individualnih pogovorov ali raznih delavnic ukvarjajo z njimi ter tistimi 

dejavniki, ki bi lahko zvišali njihovo motivacijo in delovno zavzetost. 

Nadalje smo ugotovile tudi, da med spoloma ni statistično pomembnih razlik v delovni 

zavzetosti – kljub temu pa moški udeleženci dosegajo višje rezultate na vseh treh lestvicah 

delovne zavzetosti. Dobljeni rezultati se ne skladajo z ugotovitvami finskih raziskovalcev 

(Lepistö idr., 2017), ki so ugotovili, da imajo ženske v primerjavi z moškimi višje kompozitne 

rezultate v okviru instrumenta za merjenje delovne zavzetosti. Se pa rezultati delno skladajo z 

drugo raziskavo (Prins idr., 2010), v kateri so ugotovili višjo delovno zavzetost pri zdravnikih v 

primerjavi z zdravnicami. Nekoliko višje rezultate na vseh treh lestvicah delovne zavzetosti pri 

moških bi lahko morda pojasnili z gonilniki delovne zavzetosti, ki jih opisuje literatura (Bakker 

in Demerouti, 2008). Moški udeleženci v našem vzorcu lahko morda v večji meri kot ženske 

doživljajo socialno oporo s strani kolegov (socialni viri) in imajo višjo prožnost oz. rezilientnost 

(osebni viri), ki je ključnega pomena v obremenjujočih situacijah. Ti dejavniki pripomorejo k 

višji delovni zavzetosti. Vsekakor bi bilo potrebno nadaljnje raziskovanje gonilnikov delovne 

zavzetosti ter njihovih povezav s spolom zaposlenih.  

Posebej velja izpostaviti lestvico vpletenosti, ki se je izkazala za najbolj občutljivo za 

razlike v delovni zavzetosti med različnimi starostnimi skupinami in delovnimi mesti. To 

pomeni, da se omenjene skupine zaposlenih med seboj razlikujejo predvsem v tem, kako hitro 

jim mineva čas ob delu, koliko so se sposobnosti osredotočiti na delo in ne posvečati pozornosti 

drugim dejavnikom. Glede na naše rezultate to npr. pomeni, da se psihologi v zdravstvenih 

ustanovah bolj osredotočijo na delo, se od slednjega težje odmaknejo, pri tem pa jim tudi čas 

hitreje mineva kot npr. zdravnikom specializantom.  

Naša raziskava ima tudi nekaj drugih omejitev, zaradi katerih je posploševanje rezultatov 

nekoliko oteženo. Kot prvo omejitev naše raziskave bi navedle način vzorčenja – v raziskavo so 

bile vključene samo določene zdravstvene ustanove (tiste, ki smo jih kontaktirali), s tem pa so 

imeli manjšo možnost sodelovanja vsi tisti zdravstveni delavci iz ustanov, ki jih nismo povabile 

k sodelovanju. Pomanjkljivost našega pristopa k raziskovanju je tudi v tem, da smo delovno 

zavzetost preučevale samo z enim inštrumentom - v nadaljnje raziskave bi bilo smiselno vključiti 

tudi osebnostne ali druge vrste merskih instrumentov. Zbrani rezultati z omenjenimi pripomočki, 

bi morda lahko bolje pojasnili razlike v delovni zavzetosti – tako med spoloma, kot tudi med 

starostnimi skupinami. Ugotovile smo namreč, da spremenljivke kot so npr. starost, delovna 

doba, velikost ustanove, v kateri je delavec zaposlen ipd., niso statistično pomembni napovedniki 

delovne zavzetosti. Ravno zaradi slednjega pa bi bilo morda potrebno iskati vzroke za razlike 

med starostnimi skupinami in spoloma v bolj kompleksnih spremenljivkah, kot so npr. osebnost 

zaposlenega, klima, kultura v ustanovi, prepričanja posameznika o delu ipd. Pomemben doprinos 

naše raziskave vidimo med drugim tudi v tem, da kljub statistično nepomembnim razlikam, 

rezultati vseeno nakazujejo na to, da so ženske in starostna skupina zaposlenih med 35 in 50 let, 

lahko ranljiva skupina z vidika izgorelosti. Raziskave (Hakanen idr., 2006) namreč 

predpostavljajo, da izgorelost zmanjšuje delovno zavzetost. Slednja ugotovitev in rezultati naše 

raziskave lahko služijo kadrovikom in delodajalcem na način, da so morebiti bolj pozorni na 

zgoraj omenjeni skupini, t.j., če so morda v večji meri obremenjeni ter posledično izgoreli, zaradi 

česar je njihova delovna zavzetost nižja.  
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ZAKLJUČEK 

 

Preučevanje delovne zavzetosti pri zdravstvenih delavcih je izjemnega pomena predvsem 

zaradi specifičnosti njihovega dela, potenciala za razvoj izgorelosti, ter zaradi povezanosti 

delovne zavzetosti z blagostanjem posameznika in natančnim ter strokovnim opravljanjem dela. 

V okviru naše raziskave smo ugotovile, da se spol in starost zaposlenih nista izkazala kot 

statistično pomembno dejavnika pri pojasnjevanju delovne zavzetosti. Kljub temu pa v rezultatih 

vseeno opažamo, da dosegajo ženske ter zaposleni, stari med 35 in 50 let, nekoliko nižje 

rezultate v primerjavi z moškimi ter drugimi starostnimi skupinami. Priporočljivo je, da se trend, 

nakazan v rezultatih, še dodatno preuči, poleg tega pa bi bilo prav tako pomembno, da se 

omenjenima dvema skupinama posveča nekoliko več pozornosti ter po potrebi nudi ustrezno 

(preventivno ali kurativno) pomoč oz. intervence za dvig delovne zavzetosti. Uporaben doprinos 

naše raziskave je predvsem v ugotovitvah, da razlik v delovni zavzetosti pri zaposlenih v 

zdravstvu ne moremo povsem pojasniti zgolj s starostjo, spolom, velikostjo ustanove, v kateri so 

zaposleni ter delovno dobo, ampak bi bilo potrebno preučiti še kakšne dodatne, bolj kompleksne 

dejavnike, kot so npr. osebnost zaposlenega, klima, kultura v ustanovi, prepričanja posameznika 

o delu ipd. Slednji bi se morda izkazali za pomembne dejavnike delovne zavzetosti.  
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