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Súhrn 

V liečbe závislostí má veľké uplatnenie skupinová psychoterapia. Špeci
fickým typom skupinovej terapie sú časovo predÍžené maratónové skupiny. 
Maratónové skupiny prispievajú k väčšej otvorenosti, angažovanosti, emo
cionálnej odozve, odbúravaniu obrán a ponúkajú priestor na skúšanie no
vých spôsobov správania. V našom príspevku prezentujeme našu skúsenosť 
s maratónovými skupinami s pacientmi v ústavnej liečbe. Na základe obsa
hovej analýzy výpovedí pacientov, ktorí počas liečby absolvovali maratónové 
skupiny, prinášame hodnotenie tejto formy skupinovej terapie ich očami 
z hľadiska prínosu pre ich ďalší rast a fungovanie. 

K ľ ú č o v é s lov á: skupinová terapia - maratónová skupina - sebauvedomo
vanie 
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R. Wolt, M. Kvasnová: EXPERIENCE WITH THE 
TIME-EXTENDEDIMARATHON GROUPS WITH THE 
PATIENTS IN ADDICTION TREATMENT 

Summary 

The group psychotherapy has a strong application in the field of the addiction 
treatment. The time- extended, marathon group s are a specific type of the group 
therapy. The marathon group s contribute to the bigger openness, involvement, emo
tional reactions, degrading of the personal defenses and also offer a space for lear
ning a new behavior. In this article we present our experience with the marathon 
group s with the patients in residential treatment. The content analysis of the opi
nions and experiencing of the patients, participated in the marathon group s during 
their treatment, brings the evaluation of this kind of the group therapy for the furt
her growth and functioning of the patients. 

Key w o r ds: group therapy - marathon group - self-awareness 

Úvod 

V liečbe závislostí má veľké uplatnenie skupinová psychoterapia. Špeci
fickým typom skupinovej terapie sú maratónové skupiny (v literatúre ozna
čované tiež pod pojmom časovo predÍžené skupiny, napr. Sklar a kol., 1970). 

Model maratónovej skupiny rozpracovali Frederick H. Stoller a Ronald 
C. Walker v roku 1963 a charakterizujú ju ako veľmi kompaktnú a inter
aktívnu skupinovú psychoterapeutickú techniku (Stoller, 1968). Čo sa týka 
trvania maratónových skupín, v literatúre je najčastejšie uvádzaný čas 24 -
48 hodín (napr. Mintz, 1969). Sklar a kol. (1970) však uvádzajú rozsah trva
nia časovo predÍžených skupín už od 6 hodín a tohto modelu sme sa v našej 
práci pridržiavali. 

Viaceré výskumné zistenia preukázali, že maratónové skupiny môžu slú
žiť ako metóda podporujúca intenzívnejšiu úroveň pre osobný rast a inter
personálne fungovanie (Guinan, Foulds, 1970). Taktiež sa preukázalo, že 
účasť v maratónových skupinách viedla k zmierneniu depresie a úzkosti 
(napr. Kilman et al., 1974, Milgo, 2008), k zlepšeniam v interpersonálnom 
fungovaní a self koncepte (napr. Young, Jacobson, 1970; Roth et al., 1969). 
Bach (1966) a Stoller (1968) uvádzajú, že: 

- účasť v maratónových skupinách prináša väčšiu otvorenosť, úprimnosť, 
intimitu v skupine a menší výskyt obranného správania, 
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- väčší priestor na prežívanie "tu a teraz" prináša členom skupiny lepšiu 
možnosť byť so svojím prežívaním, vytvára priestor na zmenu správania 
a uvedomovanie si vlastnej zodpovednosti, 

- proces rastu je podporovaný získavaním priamej spätnej väzby od 
ostatných členov skupiny, čo podporuje zmenu správania počas skupinového 
procesu. 

Realizácia a zistenia 

Motívom začať pracovať s maratónovými skupinami bola potreba praco
vať s pacientmi intenzívnejšie a viac do hÍbky, čo sa pri bežnom modeli sku
pinovej psychoterapie a časovom ohraničení dÍžky liečby nedalo obsiahnuť. 
Práca s maratónovými skupinami sa začala v roku 2009. Rozsah trvania 
skupinového maratónu je 10 hodín (8,30-18,30) a skladá sa z piatich tera
peutických skupín a komunity. Skupinového maratónu sa zúčastňujú pa
cienti zaradení do zážitkovej skupiny (približne 10-15 pacientov), ktorú ve
dú dvaja psychoterapeuti s psychoterapeutickým vzdelaním a praxou v ge
stalt a rogeriánskej psychoterapii. Ide o vekovo zmiešanú skupinu pacientov 
závislých od alkoholu a iných psychoaktívnych látok. 

Okrem prínosu skupinového maratónu pre nás ako terapeutov (napr. in
tenzívnejší kontakt s pacientmi, ich lepšie poznanie, búranie bariér tzv. 
syndrómu bieleho plášťa a pod.) nás zaujímalo, aký prínos vnímajú pre seba 
z takejto formy skupinovej psychoterapie samotní pacienti a preto sme ich 
vždy po skončení maratónu požiadali, aby sa pri písaní denníkov pokúsili 
zhodnotiť maratónové sedenie. Obsahovou analýzou autentických výpovedí 
87 pacientov sme vytvorili nasledujúce kategórie - rozdiel medzi klasickou 
skupinovou terapiou a maratónom, dynamika skupiny a najčastejšie témy. 

1. kategória: Rozdiel medzi klasickou 
skupinovou terapiou a maratónom 

V tejto kategórii pacienti hodnotia a vnímajú rozdiel medzi klasickými 
skupinami počas týždňa a maratónovými skupinami. Výpovede pacientov 
poukazujú na to, že dokážu byť viac prítomní v skupinovom procese, k čomu 
prispieva aj lepšia skupinová súdržnosť. Vnímajú väčší priestor pre seba 
a problémy, ktoré prinášajú. Do tejto kategórie sme zaradili aj hodnotenia, 
ktoré sa opakujú u pacientov, ktorí sa s maratónom stretli prvýkrát a ktorí 
hodnotia tieto skupiny ako unavujúce, náročné na pozornosť a výdrž. 

- " ... podnetná otvorenosť ... snaha riešiť problémy ... oveľa viac času pre
brať veci do hÍbky ... páči sa mi, že každý má možnosť hovoriť o sebe ... 
chápajúca atmosféra, aj keď je to niekedy tvrdé ... páči sa mi, že máme viac 
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času sa spoznať a tak si lepšie pomôcť .... preberajú sa individuálne problémy 
a sú k nim konkrétne odporúčania ... každý kto chce, má priestor ... skupiny 
sú detailnejšie ... je nás menej a máme viac času na každého člena skupiny ... 
mal som možnosť oveľa lepšie spoznať spolupacientov ... skupina ma rozobra
la do detailov a veľmi mi to pomohlo ... " 

- " ... je to dlhé ... bolo ťažké pre mňa vydržať a nedriemať ... je to dosť ťaž
ké, niekedy som nezachytil, čo chce kto povedať ... dalo mi to zabrať ... bolo mi 
dosť dlho toľko skupín po sebe, ale asi to má nejaký význam ... skupiny boli 
zdÍhavé a náročné na sústredenie .... bol som prekvapený, dá sa to zvládnuť, 
ale je to náročné na pozornosť ... maratónu som sa obával, že bude opäť 
náročný na pozornosť, ale potešilo, že som ho teraz dokázal zvládnuť a byť 
aktívny ... " 

2. kategória: Dynamika 
V tejto kategórii sú výpovede týkajúce sa vzťahov v skupine, kvality in

terakcií a skupinového procesu. Vďaka väčšiemu časovému priestoru, ktorý 
maratónová skupina ponúka, skupinová dynamika a proces napomáha uče
niu sa novému správaniu, získaniu emočnej korekčnej skúsenosti, hlbšej 
analýze motivácie k abstinencii a recidívy pri opakovaných liečbach, lepšie
mu porozumeniu závislého spôsobu fungovania, učeniu sa porozumieť svo
jim emóciám a vedieť ich primeranie vyjadriť. K dynamike skupiny výrazne 
prispieva aj fakt, že ide o zmiešanú skupinu z hľadiska veku, pohlavia a ty
pu návykovej látky. 

- " ... je to medzi nami otvorenejšie ... je tam viac zodpovednosti za seba 
samého ... skupina ma podržala, lebo som chcela ísť domov, teraz viem, že 
musím o sebe hovoriť ... som rád, že aj ja môžem prispieť do skupiny svojím 
názorom a ostatní ma berú vážne ... maratón bol pre mňa emočne náročný, 
ale cítim sa lepšie ... na maratónoch sa viac rozpráva .. .ľudia sú otvorenejší. .. 
po maratóne sa vždy lepšie cítim, aj keď som unavený ... konečne som mohol 
o svojich problémoch hovoriť, veľmi mi to pomohlo ... skupina bola výborná, 
ani som sa nenazdal a bol koniec, ani chvíľu som sa nenudil. . .ľudia si tu ne
robia od seba odstupy, sú otvorení, ako keby viac chápali o čo v liečbe ide ... 
každý si viac všíma jeden druhého ... som rád, že som nápomocný ... všetci 
sme na jednej lodi bez ohľadu na vek, vzdelanie a postavenie ... " 

- " ... pomohlo mi, že som sa od ostatných dozvedel ako ma vnímajú, po
mohlo mi to k zmene ... bolo pre mňa prínosom, že aj ja môžem niečím pris
pieť a nielen brať ... cítim sa ako v rodine ... prekvapilo ma riešenie chúlo
stivých tém na skupine ... pomohlo mi, že som sa vyrozprávala, bolo to oslo
bodzujúce, aj som si poplakala, mám väčšiu dôveru v skupinu ... maratón je 
o tom, aby som si usporiadal myšlienky a venoval sa sám sebe ... na ma-
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ratóne sa viac spoznávam a tak si môžem lepšie pomôcť ... pomohla mi kriti
ka skupiny, mali pravdu ... uvedomila som si, že keď nehľadám všade len ne
gatívne, aj ja rozmýšľam pozitívnejšie ... bolo nepríjemné zvládnuť kritiku, aj 
keď bola oprávnená ... už sa nedostávam tak často do konfliktov, viac kontro
lujem svoje správanie ... keď hovoria druhí, vidím v tom často seba ... naučila 
som sa počúvať druhých ... " 

3. kategória: Najčastejšie témy 
Táto kategória obsahuje najčastejšie témy, ktoré pacienti prinášajú o se

be, svojom fungovaní, napr. nedostatočná schopnosť znášať nepríjemné emó
cie a konflikty, narušená schopnosť vytvárať vzťah s druhými, idealizácia 
a devalvácia vo vzťahoch, craving, ambivalencia v rozhodovaní, konfron
tácia s vonkajším prostredím na priepustkách. 

- " ... maratón mi pomohol vnútorne sa rozhodnúť pokračovať ďalej v re
socializácii ... nemôžem očakávať pomoc od druhých, keď nepoviem, čo mi 
je ... prišiel som na to, že musím zmeniť životný štýl, len piť nestačí. .. som 
rád, že som pochopil, že nielen okolie je na vine, ale aj ja mám kus zodpo
vednosti. .. skupinový maratón mi pomohol naučiť sa rozpoznávať svoje chu
te a rizikové situácie ... chcel by som nabrať odvahu a hovoriť o sebe nabudú
ce ... dnes som pochopil, že som závislý aj od liekov ... uvedomujem si, že 
spúšťačom pre mňa by mohol byť dlhodobý stres v práci, ktorý som nezvlá
dal. .. nevedel som, čo mám riešiť, teraz si uvedomujem, že mám toľko prob
lémov, že neviem, kde začať ... pomohlo mi rozobratie recidívy, kde som robil 
chyby ... skupina ma pritlačila, aby som si nedal robiť nákup a cvičil si tak 
pevnú vôľu ... už viem ako narábať s chuťami ... pochopil som všetky mylné 
veci, ktoré som si o sebe myslel. .. maratón mi otvoril oči, bola to ako bomba, 
po ktorej sa mi rozjasnilo ... začínam si uvedomovať, že za svoje správanie si 
môžem sám ... presviedčal som sa, že nechcem piť, ale nie je to tak ... 

- " ... dôležitý moment bol pre mňa rozprávanie o svojom vzťahu k pria
teľke a synovi. .. veľmi mi pomohlo, že som dnes hovorilo svojej žiarlivosti, 
ktorá mi komplikuje vzťah ... uvedomil som si, že musím nájsť nejaký stred 
medzi rodinou a prácou ... uľavilo sa mi, že som riešil svoj vzťah s otcom, ne
vedel som ako ďalej ... viem, že sa musím s mamou porozprávať o svojej mi
nulosti, aby sme si vyčistili stôl. . .ľutovala som sa, že za mnou nikto nepríde 
na návštevu, ale teraz si uvedomujem, že som sa ja nechcela kontakto-
vať ... skupina ma presvedčila povedať našim pravdu o kamarátovi, ktorý fe-
tuje ... pochopil som, že svojou aroganciou škodím hlavne sebe ... pomohlo mi 
riešenie vzťahu so synom, ktorý ma odmietal... 

- " ... uvedomil som si, aké je nebezpečné tráviť priepustku v krčme ... uve
domil som si, aké je nebezpečné chodiť na staré miesta ... pomohla mi prípra-

107 



R. WOLT, M. KVASNOVÁ/ SKÚSENOSŤ S ČASOVO 
PREDÍ..ŽENÝMIlMARATÓNOVÝMI SKUPINAMI U PACIENTOV 
ZÁVISLÝCH OD PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK 

va na priepustku v tom, ako sa mám zhovárať s manželkou ... príprava na 
riešenie vzťahu s manželkou počas priepustky a uvedomenie si vlastných 
chýb ... 

Záver 

Metóda maratónových skupín sa nám javí ako veľmi efektívna a užitočná 
a samotní pacienti túto formu vítajú. Naše zistenia korešpondujú s výskum
nými zisteniami Bacha (1966) a Stollera (1968), že maratónové skupiny 
prinášajú väčšiu otvorenosť, úprimnosť, menší výskyt obranného správania, 
väčší priestor na prežívanie tu a teraz, zmenu správania a osobný rast. 
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