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Různé typy spojitosti binárních relací na topologických prostorech byly studovány
zejména v obecné topologii, kde důležitými typy kompatibility multifunkcí s definičním
oborem a oborem hodnot opatřenými topologiemi jsou shora a zdola polospojité multi-
funkce, případně spojité multifunkce i multifunkce spojité v Grimeisenově smyslu [2].
Mnoho zajímavých výsledků bylo dosaženo také při studiu kompatibility relací na

obecných algebrách.
Tyto výsledky se staly motivací pro studium různých typů kompatibility na hyper-

strukturách, jako např. hypergrupoidech, polohypergrupách a hypergrupách určených bi-
nárními relacemi, např.v [1, 8].
Mezi typy kompatibility relací na hypergrupách patří:

(1) Substituční vlastnost.

(2) Parametrizace endomorfismy.

(3) Zachování množinových systémů.

(4) W -kompatibilita.

Poznámka. Definice těchto typů jsou např. v [5, 6].

V příspěvku se budeme zabývat jedním z typů kompatibility na hypergrupách, a to
W -kompatibilitou, uveďme proto její definici:

Definice. W–kompatibilita. Relace R ⊆ H × H se nazývá kompatibilní ve Wallaceově
smyslu nebo zkráceně W–kompatibilní s hypergrupou (H, ·), jestliže pro každou podmno-
žinu X ⊆ H platí: R−(E∗(X)) ⊆ E∗(R−(X)). Symbolem R− je označena relace inverzní
k relaci R. Přitom E∗(∅) = ∅, E∗(X) = X ∪ X2 ∪ · · · ∪ Xn · · · , n ∈ N .

Naším cílem je dokázat následující větu:

Věta 1. Nechť {(Hk, ◦k); k = 1, 2, . . . , n} je konečná množina polohypergrup a Rk ⊂
Hk × Hk jsou relace definované na celém definičním oboru a oboru hodnot množiny H
pro každé k = 1, 2, . . . , n. Jestliže jsou relace Rk ⊂ Hk ×Hk pro každé k W-kompatibilní,

pak také direktní součin relací
n∏

k=1
Rk ⊂

n∏

k=1
Hk ×

n∏

k=1
Hk je W -kompatibilní.
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