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Luận án đã nghiên cứu sâu về lý thuyết điển mẫu, từ đó hình thành một cơ sở lý thuyết 
vững chắc để không chỉ nghiên cứu về thành phần chủ ngữ trong tiếng Việt mà còn nghiên cứu 
các đối tượng cú pháp khác.  

Luận án đã xây dựng nên một bộ gồm 13 tiêu chí nhận diện chủ ngữ điển mẫu trong tiếng 
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